
                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

 

 

 

                                                           
8
 Thiobacillus ferrooxidans 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

 

 

 

 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

                                                           
9
 Պարզաբանման համար 6.9.1 Նկարը պետք է ներաառված լիներ ԲՍԱԳ 4.8 Բաժնում:  



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

 

 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 
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 Այն չի համապատասխանում այն պնդմանը, որը ներկայացվել է ԷԼԱՐԴ-ի թիմին  2019թ մարտի 28-ին 

Լիդիանի կողմից ներկայացված պրեզենտացիային, որտեղ նշվեց, որ մոդելի չափաբերումը հիմնված է 

աղբյուրների բեռնաթափման, այլ ոչ թե ստորգետնյա ջրերի բարձրությունների վրա:  
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Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 
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