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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              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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                              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 
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