
Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր 2010թ 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն 

նոյեմբեր-դեկտեմբեր 

ամիսներին շարունակել է 

իր երկրաբանական աշխա-

տանքները Ամուլսարի 

հանքավայրում:      

Շարունակվել են բնա-

պահպանական աշխա-

տանքները և սոցիալական 

ծրագրերը: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ: 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում:  

     Ամուլսարի հանքա-

վայրում նոյեմբեր-

դեկտեմբեր ամիսներին 

կատարվել են հիդրոեկրա-

բանական հորատման և 

ուսումնասիրության աշ-

խատանքներ(հանուկային 

հորատումներ): Հորատվել 

է 8 hորատանցք ընդհա-

անուր 388 գծամետր 

խորությամբ և վերցվել է 29 

նմուշ: 

 

Էջ 1 Ամսաթերթ 

     Ամսաթերթ 

Հատուկ 

նշանակության 

հարցեր: 

1. Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն:  

 2. Համայնքների         

աջակցման և 

զարգացման 

աշխատանքներ: 

Այս համարում: 

   Գեոթիմ ՓԲԸ  

   Երկրաբանա-   

հետախուզում: 

1. 

   Բնապահպա-

նություն:  

2. 

   Համայնքների 

աջակցման և 

զարգացման 

աշխատանքներ: 

2. 

  

  

  

Caption describing picture or 
graphic. 



Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր 2010թ 

Նոյեմբեր-

դեկտեմբեր ամիսներին 

մակերևույթային ջրերի 

որակական ամենամսյա 

մոնիթորինգը շարու-

նակվել է : Դեկտեմբեր 

ամսին նաև վերցվել են 

ստորերկրյա ջրերի 

նմուշներ:             

Լրացուցիչ վերցվել է հողի 

22  նմուշ գեոքիմիական 

տարրալուծման աշխա-

տանքներ կատարելու 

նպատակով: Փոշու չափման 

մոնիթորինգային 4 կայան-

ներից հավաքվել են ֆիլտր-

ները և ուղղարկվել Անգլիա 

տվյալների մշակման աշխա-

տանքներ կատարելու նպա-

տակով:  

Բոլոր գյուղական 

համայնքներում կատարվել 

են աղմուկի չափման 

աշխատանքներ:  

Կենսաբազմազանու-

թյան դաշտային 

աշխատանքներին 

հաջորդել է հավա-

քագրված նմուշների և 

արդյունքների մշակ-

ման փուլը: 

                     2. Բնապահպանություն:  

                   3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ:  

են տեղի ունեցել նաև հա-

մայնքներում հիմնված 

կոմիտեների հետ: 

Ամփոփելով 2010թ-ի 

ընթացքում կատարված 

սոցիալական ծրագրերը 

ընկերությունը  կցանկա-

նար առանձնացնել առավել 

մեծ ներդրումային ծրագրե-

րը, որոնք են՝ Գորայք գյուղի 

հանդիսությունների դահլի-

ճի հիմնովին վերանորո-

գումը, գյուղի բուժ կետին 

աջակցելը,Գնդևազ գյուղում  

հիմնվում է ծառերի  

 Գեոթիմ ընկերությունը 

ի դեմս համայնքների հետ 

կապերի մասնագետի 

նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիս-

ների ընթացքում ունեցել է 

այցելություններ և հանդի-

պումներ բոլոր ազդակիր 

գյուղական համայնքների 

ղեկավարների և բնակիչների 

հետ: Հանդիպումների 

ընթացքում քննարկվել են 

սոցիալական ուղղվածու-

թյուն ունեցող հարցեր: 

Բոլոր հարակից 

գյուղերում հանդիպումներ 

 

           Էջ  2      Ամսաթերթ 

 Աղմուկի  չափման սարք: 

 

 2011թ-ին ընկերությունը 

նախատեսում է բոլոր 

վերը նշած համայնքնե-

րում շարունակել հա-

մայնքային ծրագրերը 

նպատակ ունենալով 

հնարավորինս աջակցել 

համայնքների զարգա-

ցմանը: Այդ նպատակով 

ընկերությունը որոշում է 

կայացրել արտադրու- 

 թյան և սպասարկման որոշ 

ոլորտներ՝ կարի արտա-

դրություն, սնունդի մատա-

կարարում, պոլիըթիլենային 

պարկերի արտադրություն,  

տեղափոխել հարակից հա-

մայնքներ: Այս միջոցառու-

մները կնպաստեն համայն-

քներում նոր աշխատատե-

ղերի ստեղծմանը: 
 

 

  

տնկարան, որը թույլ 

կտա արդեն 2011թ 

այդ գյուղում ստեղծել 

ևս 8-10 աշխատա-

տեղ: 

   Սարավան համայն-

քում ընկերության 

կողմից տրամադրած 

գումարներով   

հնարավոր եղավ 

վերանորոգել ոռո-

գման ցանցը: 

Բնապահպան

ական  

ծրագրեր: 

Ջրի որակի չափման     

աշխատանքներ: 

Ընկերությունը  

նպաստելու է լուծելու 

սոցիալական 

խնդիրներ, ինչքանով 

դա հնարավոր լինի:  


