
ՋԵՐՄՈՒԿ
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիա  աջակ
ցություն միջազգային մրցաշարի Ջերմուկում 
Ջերմո ւկի  ավագ  դպրոց    բացօթ յա 
մարզահամալիրի կառուցում 
Ջերմուկի #2 Արվեստի դպրոց   հիմնովին 
վերանորոգում. 2 հարկ, տանիք, երաժշտական 
գործիքների  տրամադրո ւ մ ,  տարածքի 
ասֆալտապատում 
Զատիկ մանկապարտեզի մասնաշենքի 
հիմնովին վերանորոգում 
Աջակցություն Ջերմուկի Զարգացման 
հիմնադրամին

 

ՍԱՐԱՎԱՆ 

Բնական գազի ծրագրի աջակցություն
արտաքին  միացումներն  ավարտված են
 

ԳՆԴԵՎԱԶ 

Աջակցություն «Գեոթիմ» պարի համույթին 

 Օգտվում  են  50  երեխաներ 
    Մասնակցություն  Հայաստանում
    տարբեր  փառատոների 
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՝ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ

ՀՀ 200 միլիոն դրամ

համայնքներին              1

Հայկ Ալոյանի հար 
     2ցազրույցը                    

Հողի վարձավճար

ները համայնքներին      3

2013 թ. Սոցիալական

ծրագրերն ամփոփ        4 

 

Ամուլսարի ծրագրի սահման-

ներում Ընկերության կողմից 

2007թ.-ից սկսած հողի վարձա-

կալության վճարների շնորհիվ 

շրջակա համայնքներում՝ Գո-

րայք, Սարավան և Գնդեվազ, 

բյուջեի միջոցները ավելացել են 

ավելի քան տաս, որոշ դեպքե-

րում 100 անգամ: Երրորդ էջում 

պատկերված գրաֆիկները ցույց 

են տալիս Ընկերության կողմից 

համայնքներին կատարված վը-

ճարումները տարվա կտրված-

քով: 

Հանքի շահագործման ընթաց-

քում կշարունակվեն այս վճար-

ները՝ հնարավորություն տալով 

տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին  բարելավել  գյու-

ղերի ենթակառույցները, ներդնել  

գյուղատնտեսության, 

տ ն տ ե ս ա կ ա ն  զ ա ր գ ա ց մ ա ն , 

առողջապահական, երեխաների 

կրթության և այլ ծրագրերում: 

Համոզված ենք, որ համայնքային և 

ա վ ա գ ա ն ո ւ  ո ր ո շ ո ւ մ ն ե ր ո ւ մ 

բնակչության ակտիվ մասնակ-

ցությամբ և ընդգրկմամբ,  այս 

գ ո ւ մ ա ր ն ե ր ը  թ ա փ ա ն ց ի կ  և 

հաշվետու ձևով կօգտագործվեն՝ 

ըստ գյուղի կարիքների և ի շահ 

համայնքների դրական զարգաց-

ման: 

Գեոթիմ ընկերությու-

նը հորդորում է շըր-

ջակա համայնքների 

բնակչությանը մաս-

նակցություն ունենալ 

իրենց համայնքային 

բյուջեի պլանավոր-

ման հարցերում: Ձեր 

մասնակցությունը այդ 

գ ո ր ծ ը ն թ ա ց ի ն  չ ա -

փազանց կարևոր է, 

որպեսզի այս միջոց-

ներն  ուղղվեն

համայնքին 

անհրաժեշտ 

ծրագրերի

իրագործմանը: 

Պարզաբանենք նաև, որ 

բ ա ց ի  հ ո ղ ի  վ ա ր -

ձավճարներից, Ընկե-

րությունը տարեկան 

ներդնում է մոտ 400,000 

Ա Մ Ն  դ ո լ ա ր  հ ա -

մայնքներում սոցիա-

լ ա կ ա ն  տ ա ր բ ե ր 

ծրագրերում: Այս տա-

րի, օրինակ, 520,900 

դոլար   ներդրվել  է                     

     

ծրագրերում, որոնք ամ-

փոփ ներկայացված են 

ամսաթերթի 4-րդ էջում: 

200 միլիոն դրամ Գորայք, Գնդեվազ և Սարավան համայնքներին՝ 2013թ.ին 
Ընդհանուր առմամբ վերջին 

4 տարիների ընթացքում 

երեք համայնքներում հողի 

վարձակալության դիմաց 

Գեոթիմը համայնքային 

բյուջեներ է վճարել ավելի 

քան 200 մլն դրամ (500. 000 

ԱՄՆ դոլար): Մինչ այժմ 

վարձավճարները ըստ 

համայնքների բաշխվել են 

հետևյալ կերպ.

Տնտեսական զարգացման աննախադեպ հնարավորություն համայնքներին 

Սարավան  191,280,814

ՀՀ դրամ 

Գնդեվազ  51,552,827 

ՀՀ դրամ

Գորայք  35,663,947 

ՀՀ դրամ 

Տարեկան 400,000

ԱՄՆ դոլարի

ներդրում

սոցիալական 

ծրագրերում 
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2013 թվականին Ընկերությունը ներդրել է 529,900 ԱՄՆ դոլար սոցիալական ծրագրե
՝րում  Գորայք, Գնդեվազ, Ջերմուկ և Սարավան համայնքներում, հետևյալ բնագավառ

ներում. սոցիալական ենթակառույցներ. գյուղատնտեսություն, երեխաների սպոր
տային դաստիարակություն, երիտասարդների կրթություն: 

2013 թվականի սոցիալական ծրագրերն ամփոփ

ԾՐԱԳՐԵՐ ԲՈԼՈՐ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ 
Սպորտի և խաղաղության դպրոցներ. 
Գորայք, Գնդեվազ, Սարավան, Կեչուտ 

 160 երեխա ընդգրկվեցին սպորտային և 
ինտելեկտուալ խաղերում 

 Վերապատրաստվեցին 4 տեղի ֆիզ
կուլտուրայի ուսուցիչներ՝ մարզչական 
նորագույն մեթոդների շուրջ 

 100 երեխա օգտվեցին ամառային 
ճամբարից 

 Միջհամայնքային ֆուտբոլային մրցաշար 
2013թ. գավաթի համար
 

Աղբահանություն երեք համայնքներում 
Ուսանողների աջակցության ծրագիր 

 Երեք համայնքներից 12 ուսանողների 
վարձավճարներ և աշխատանք Գեոթիմում 

ԳՈՐԱՅՔ 
Բարեկեցություն նոր տեխնոլոգիաների 
միջոցով 

 50 շահառու ընտանիքներ (225 մարդ)    
սովորեցին այգեգործության նոր տեխնոլո
գիաներ 

 2 փորձնական ջերմոց կառուցվեց և շահա
գործվեց աճեցնելու բանջարեղեն նոր տոխ
նոլոգիայով 

 Վերապատրաստում բոլոր 50 շահառունե
րի և տեղի ագրոնոմի համար 

 Ծրագրի   մասնակիցները   հավաքեցին 
առնվազն 3 ամգամ շատ կարտոֆիլի և լոբու 
բերք՝ համեմատած տրադիցիոն մեթոդի հետ, 
այսպիսով ստանալով 3540% եկամուտի աճ: 
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Բացի այդ, Գեոթիմի կողմից 

հողերի վարձակալության 

շնորհիվ զգալիորեն ավելա

ցել են համայնքային բյուջե

ները: Այս տարի օրինակ 

Գորայքին, Գնդեվազին և 

Սարավանին փոխանցվել է 

ավելի քան 200 մլն դրամ: 

Մենք ստեղծել ենք բոլոր 

պայմանները, որ համայնք

ներն ինքնուրույն որոշեն, թե 

ինչպե՞ս են ուզում զար

գացնել իրենց գյուղը և ինչ 

ներդրումներ անել: Թեև, 

իհարկե, կորպորատիվ 

սոցիալական պատասխա

նատվության շրջանակ

ներում մենք կշարունակենք 

ամենատարբեր սոցիալական 

ծրագրերը: 

 Արդյոք շարունակվո՞ւմ են 

սոցիալական ծրագրերը 

համայնքներում: 

 Բոլոր այն ծրագրերը, 

որոնք սկսել էինք, հասցվել 

են ավարտին: Համայնքնե

րի համար դրանք կարևոր և 

երկար սպասված ծրագրեր 

էին` թե ենթակառույցների 

վերանորոգման, թե 

գյուղատնտեսական ծրագ

րերը: Այս տարի Ջերմու

կում վերանորոգեցինք 

Զատիկ մանկապարտեզը, 

#2 Արվեստի դպրոցը : 

Հ. Ալոյան

- Վերջերս Ամուլսար էր այցելել Վերակա-

ռուցման և զարգացման եվրոպական բան-

կի ներկայացուցիչը՝ ներկա վերականգըն-

ման աշխատանքները գնահատելու 

նպատակով և դրական էր գնահատել դը-

րանց ընթացքը: Ինչո՞ւ են իրականացվում 

այս աշխատանքները, երբ ծրագիրը դեռ չի 

մտել բուն շինարարության փուլ: 

- Վերականգնողական աշխատանքները 

իրականացվում են անկախ ծրագրի ըն-

թացքից: Վերականգնվում են այն տա-

րածքները, որոնք որոնողահետախու-

զական աշխատանքներից հետո ապա-

գայում չեն օգտագործվելու: Դա միջազ-

գային չափանիշներով իրականացվող 

ծրագրի համար պարտադիր պայման է և 

Հայաստանում այդ փորձը կիրառելու 

Լիդիանի պարտավորությունների մաս: 

Այս տարի բնապահպանական վերա-

կանգնողական աշխատանքների համար 

հատկացվել է 55 մլն դրամ, իսկ աշխա-

տանքներին մասնակցել են հիմնականում  

շրջակա  համայքներից  մեր աշխա-

տակիցները: 

- Նոր տեղադիրքի համար անհրաժեշտ 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը 

կհետաձգի ծրագրի սկիզբը. ինչպե՞ս դա 

կազդի տնտեսական արդյունքի վրա: 

- Ամուլսարի հանքավայրի շահագոր-

ծումը մոտ ԱՄՆ 400 մլն դոլարի ներ-

դրումային ծրագիր է և դրանից սպասվող 

արդյունքը 2-3% ազդեցություն կունենա ՀՀ 

համախառն ներքին արտադրանքի վրա: 

Այս տարի ակնկալվող ներդրումները 

արդեն նշված պատճառներով ողջ ծա-

վալով չիրականացվեցին. բնականաբար, 

ակնկալվող աշխատատեղերը և շինա-

րարական պայմանագրերը չգործարկ-

վեցին: Բայց հույս ունենք, որ նոր տեղա-

դիրքի վերջնական համաձայնությունից 

հետո հաջորդ տարի կավելանան աշխա-

տատեղերը և կիրականացվեն նախա-

տեսվող ներդրումները: 

- Հաճախ ասում են, որ հանքային ոլոր-

տում շատ են օտարերկրյա ընկերու-

թյունները և այդ ծրագրերից Հայաստանը 

չի շահում: 

- Նախ շեշտեմ, որ Ամուլսարի ծրագիրը 

100% իրականացվում է հայաստանյան 

Գեոթիմ ընկերության կողմից, այսինքն 

ընկերությունը աշխատում է բացառապես 

հայաստանյան օրենսդրական դաշտում, 

թե՛ հարկային, թե՛ օրենքով նախատես-

ված այլ պարտավորությունների առումով: 

Երկրորդ՝ Բրիտանական Լիդիան ընկե-

րությունը, որը Գեոթիմի 100% բաժնետերն 

է, Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայում մի-

ջազգային բաց բաժնետիրական ընկերու-

թյուն է, որի բաժնետոմսերը հասանելի են 

բոլոր ցանկացողներին: Դա ենթադրում է 

ֆինանսական թափանցիկ աշխատաոճ: 

Այսօր բավականին բարդ է միջազգային 

խոշոր ներդրումներ ապահովելը հատ-

կապես նոր շուկաներում, ինչպիսին 

Հայաստանն է: Նոր հանքային ծրագրի 

համար անհրաժեշտ է միջազգային փորձ և 

զգալի կապիտալ ներդրումներ՝ ժամա-

նակակից հանք կառուցելու համար: Այդ 

պատճառով նույնիսկ զարգացած երկըր-

ները ջանքեր են գործադրում մասնավոր 

ներդրումներ ներգրավելու համար: 

Լիդիանը հսկայական աշխատանք է կա-

տարել՝ Հայաստան բերելով բազմաթիվ 

հեղինակավոր ինստիտուցիոնալ ներ-

դրողների: Մեր գնահատմամբ, ծրագրի 

իրականացման համար անհրաժեշտ վար-

կային պարտավորությունների մարումից 

հետո ընկերությունը մեկ ունցիա ոսկու 

վաճառքից ստանալու է մոտ նույնքան, որ-

քան կառավարությունը՝ հարկերի տես-

քով: Բացի այդ, շահագործման ծախսերի 

մեծ մասը ներդրվում է երկրում՝ աշխա-

տավարձի, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի, 

հանքի պահպանման ծախսեր և այլն: Այս 

առումով երկրի տնտեսական շահը առա-

վել  քան  ակնհայտ  է: 

ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ ԳԼ�ԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ ՀԱՅԿ ԱԼՈՅԱՆԻ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ ՄԵԴԻԱՄԱՔՍԻՆ 


	Page 1
	Page 2

