
Սեպտեմբեր 2010թ 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն 

սեպտեմբեր ամսվա ընթաց-

քում շարունակել է իր 

աշխատանքները Ամուլ-

սարի հանքավայրում: 

Կատարվել են երկրաբանա-

կան, բնապահպանական 

աշխատանքներ և սոցիա-

լական ծրագրեր: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ: 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում:  

Սեպտեմբեր ամսին 

շարունակվել են հորատ-

ման աշխատանքները: 

Հետադարձ ցիրկուլա-

ցիոն մեթոդով հորատվել 

է 2394 մ, իսկ ալմաստե 

հորատման մեթոդով 

2887մ: Կատարվել է 

տոպոմակշեդրային 

աշխատանքներ 1:2000  և 

երկրաբանական քարտե-

զագրում 1:5000 մաս-

շտաբի: Ընկերության 

երկրաբանները կա-

տարել են քարաբեկո-

րային և ակոսային 

նմուշարկման աշխա-

տանքներ,սեպտեմբերին 

վերցվել է համապատա-

սխանաբար 12  և 18 

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. 
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Մակերևույթային ջրերի 

որակական ամենամսյա 

մոնիթորիգը շարունակվել 

է նաև սեպտեմբեր ամսին: 

Ստորերկրյա ջրերի 

ուսւմնասիրության 

նպատակով հորատվել է 3 

հորատանցք: Այս պահին 

կատարվում է այդ  

հորատանցքների ամրա-

կապում,որից հետո կկա-

տարվեն ջրերի որակական և 

քանակական հետազոտու-

թյուններ: Այդ աշխատան-

քներից ստացված տվյալները 

ունեն ոչ միայն էկոլոգիական 

ուղղվածություն այլ նաև 

օգտագործվելու են  

բացհանքի  նախա-

գծման աշխատան-

քների ժամանակ: 

Հանքավայրի 4 

ուղղությամբ (հյուսիս, 

հարավ, արևմուտք, 

արևելք) տեղադրվել 

են 4 մոնիթորինգային 

փոշու չափման  

                     2. Բնապահպանություն:  

                   3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ:  

որոնք չափում են 2,5 և 10 

միկրոն չափսեր  ունեցող 

փոշու մասնիկների պարու-

նակությունները:  

Հանքավայրում  իրենց  

աշխատանքներն են շարու-

նակել կենսաբանները:  

կայաններ: Տվյալ կայանները 

չափելուեն 20 միկրոն 

չափսեր ումեցող փոշու 

մասնիկներ: Առաջին 

ֆիլտրները տեղադրվելու են 

հոկտեմբեր ամսին նմուշա-

րկվելու են ամիսը երկու և 

անգամ: Նմուշները տեղա-

փոխվելու են DustScan կա-

զմակերպություն անա-

լիզների կատարելու նպա-

տակով: Եվս 2 սարք տեղա-

դրվել Գորայք գյուղում, 

           Էջ  2      Ամսաթերթ 

 

 

ցվեցին այցի և հանդի-

պման նպատակները և 

քննարկվեցին սոցիա-

լական և առօրեան բնու-

թագրող ուղղվածություն 

ունեցող խնդիրներ: 

Բոլոր 3 գյուղերում 

ստեղծվել են  կոմիտե-

ներ, որոնք բախկացած 

են 4-ական անդամնե-

րից, ամեն գյուղում: Այդ 

կոմիտեների նպատակն 

է լինելու համագործա-

կցել համայնքների և  

կազմակերպության 
միջև:Շարունակվել է 

համայքներում առաջարկ-

բողոք մեախանիզմի 

ներդրումը: Առաջարկ-

բողոք հանդիպումները 

իրականցվում են 

ամսեկան երկու անգամ: 

Խնդրում ենք բոլոր այն 

անձանց, որոնք խնդիրներ 

ունեն կամ ունեցել են 

կազմակերպության աշ-

խատանքների կամ 

աշխատակիցների հետ  

 կապված մասնակցել այդ 

հանդիպումներին: Խնդի-

րների լուծման ժամկետները 

և պատասխանատուները 

կգրանցվեն տեղում Գեոթիմի 

աշխատակցի կողմից: Բողոք 

առաջարկը գրանցվելու է 

երկու օրինակի վրա, որից 

մեկը տրվում է խնդրով 

հանդես եկող անձին: 

  

Բնապահպանա

կան  ծրագրեր: 

Գեոթիմ ընկերու-

թյան աշխատակիցը 

սեպտեմբեր ամսվա 

ընթացքում ունեցել է 

երկարատև այցելու-

թյուններ  և հանդի-

պումներ է ունեցել 

բոլոր ազդակիր գյու-

ղական համայն-

քների ղեկավարների 

և բնակիչների հետ: 

Հանդիպումների 

ընթացքում ներկաա 


