
Հունվար 2011 թ 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն 

հունվար ամսվա ընթաց-

քում շարունակել է իր 

աշխատանքները 

Ամուլսարի հանքավայրում: 

Կատարվել են երկրաբանա-

կան, բնապահպանական 

աշխատանքներ և 

սոցիալական ծրագրեր: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ: 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում:  

       Ինչպես վերը նշել էինք 

Ամուլսարի հանքավայրում  

հունվար ամսին երկրաբա-

նական աշխատանքները 

շարունակվել են: 

Ընկերության երկրաբան-

ները աշխատել են 

գրասենյակում,ամփոփել  

են 2010 թ-ի ընթացքում 

կատարված աշխատան-

քները:  

 

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. 



Հունվար 2011 թ 

Մակերևույթային ջրերի 

որակական ամենամսյա 

մոնիթորիգը շարունակվել 

է նաև հունվար ամսին: 

Վերցվել է  5 նմուշ: 2010 թ. 

ընթացքում (հունվար-

փետրվար) ուսումնա-

սիրվել են Ամուլ սարի և 

հարակից տարածքների 

հիմնական գետեր` 

Որոտանի (4 դիտակետ` 

վերին ակունքից մինչև 

Սպանդարյան ջրամբարը), 

Արփայի (2 դիտակետ), 

Դարբի (3 դիտակետ) ջրերի 

որակը, ինչպես նաև Ամուլ 

սարի , Վայոց Ձորի և 

Սյունիքի մարզերի 

սահմանին “Զանգեր” 

հուշարձանի  մոտ առվի 

ջրերը: 

Ընդհանուր 

առմամբ ուսումնա-

սիրված ջրերի որակի 

ցուցանիշների տատա-

նումները պայմանա-

վորված են ջրահոսքերի 

ծավալների տատանու-

մներով և տարածքում 

տարվա տարբեր սեզոն-

ներին բնական և մար-

դածին գործունեու-

թյամբ: 

                     2. Բնապահպանություն:  

                   3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ:  

որում պ-ոն Հ.Ալոյանը 

ներկայցրեց  ընկերության 

2011թ ծրագրերի մասին, 

կապվաց Ամուլսար 

հանքավայրի հետ ,ինչպես 

նաև հաստատեց  ընկերու-

թյան  մտադրությունը 

շարունակել աջակցու-

թյունը գյուղին ՝սոցիլական 

խնդիրների լուծման 

նպատակով: 

   Արդեն այս ամսից 

մեկնարկեցին շինարա-

րական աշխատանքները  

     Գեոթիմ ընկերության 

աշխատակիցը հունվար  

ամսվա ընթացքում ունեցել է 

այցելություններ  և հանդի-

պումներ բոլոր ազդակիր 

գյուղական համայնքների 

ղեկավարների և բնակիչների 

հետ: Բոլոր 3 գյուղերում 

հանդիպումներ են տեղի 

ունեցել նաև  կոմիտեների 

հետ: Հունվարի 27-ին 

Գորայք գյուղյում տեղի 

ունեցավ ժողով  ՞Գեոթիմ՞ 

ընկերության տնօրեն պ-ոն 

Հ.Ալոյանի մասնակցությամբ, 

           Էջ  2      Ամսաթերթ 

 Փոշու մասնիկների    

չափման սարք: 

 

Գնդևազում(մանկա-

պարտեզի վերանո-

րոգում) և Գորայքում

(գրադարանի վերա-

նորոգում): Սարավան 

համայնքում նախապա-

տրաստական աշխա-

տանքներ են տարվում 

գազամուղի կառու-

ցման նպատակով: 

Ընկերությունը  

նպաստելու է 

լուծելու 

սոցիալական 

խնդիրներ, 

ինչքանով դա 

հնարավոր լինի:  


