
ՀուլիսՀուլիսՀուլիսՀուլիս  2011201120112011թթթթ 

Հուլիս ամսին 
«Գեոթիմ» ընկերությունը  
շարունակել է երկրաբանա-
հետախուզական և բնապահ-
պանական աշխատանքները 
Ամուլսարի հանքավայրում ու 
սոցիալական ծրագրերը բոլոր 
ազդակիր համայնքներում: 
Հունիս և հուլիս ամիսների 
ընթացքում Ամուլսար տեղա-
մաս մի շարք երկրներից և 
կազմակերպություններից 
այցելեցին մասնագետներ, 
որոնց նպատակն էր տեղում 
ծանոթանալ իրականացված 
աշխատանքներին և կա-
տարել համապատասխան 
մասնագիտական աշխա-
տանքներ:  

                                                                                                                                                Գեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸ 

                                                                                                                                                                                                                            1. ԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզում:  

Ամուլսարի 
հանքավայրում հունիս 
ամսին շարունակվել են 
երկրաբանական աշխա-
տանքները` կատարվել է 
6557 մ փշրահանուկային 
հորատում (ARC) և 3124 մ 
հորատհանուկային հորա-
տում (DD), քարաբեկո-
րային նմուշարկում 
(վերցվել է 24 նմուշ): Հուլիս 

ամսին շարունակվել են 
ինժեներաերկրաբանական 
ուսումնասիրությունները 
արտասահմանից ժամանած 
մասնագետների հետ, 
(գրունտների մեխանիկա, 
ապարների կարծրության 
որոշում): Հուլիս ամսին 
կատարվել է երկրաքիմիա-
կան նմուշարկում (վերցվել է 
300 նմուշ):     

 

Էջ. Էջ. Էջ. Էջ. 1 ԱմսաթերթԱմսաթերթԱմսաթերթԱմսաթերթ 

     Ամսաթերթ 

Հատուկ Հատուկ Հատուկ Հատուկ 
նշանակության նշանակության նշանակության նշանակության 
հարցեր:հարցեր:հարցեր:հարցեր: 

1. Շրջակա միջավայրի Շրջակա միջավայրի Շրջակա միջավայրի Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն: պահպանություն: պահպանություն: պահպանություն:     

    2. 2. 2. 2. ՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքների                                    
աջակցման և աջակցման և աջակցման և աջակցման և 
զարգացման զարգացման զարգացման զարգացման 
աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ: 

Այս համարում:Այս համարում:Այս համարում:Այս համարում: 

            Գեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸ  

            ԵրկրաբանաԵրկրաբանաԵրկրաբանաԵրկրաբանա----            
հետախուզում:հետախուզում:հետախուզում:հետախուզում: 

1. 

            ԲնապահպաԲնապահպաԲնապահպաԲնապահպա----
նություն:նություն:նություն:նություն:  

2. 

            ՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքների    
աջակցման և աջակցման և աջակցման և աջակցման և 
զարգացման զարգացման զարգացման զարգացման 
աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ:::: 

2. 

  

  

  

Caption describing picture or 
graphic. 
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Շրջակա միջավայրի վրա 
ներգործության մոնիթո-
րինգի կենտրոն ՊՈԱԿի 
լաբարատորիա: Շարու-
նակվել են օդի որակի 
ուսումնասիրությունները. 
Սարավան, Գնդևազ, 
Կեչուտ, Գորայք, Սարա-
լանջ բնակավայրերում և 
Ամուլսար տեղամասում 
տեղադրվել են «Գրադկո» 
ֆիրմայի արտադրության 
օդի սրվակներ: Բոլոր 

համայնքներում համապա-
տասխան օրերին տեղա-
դրվել են աղմուկի չափման 
սարքերը (ամսվա մեջ 2 
անգամ, 24 ժամով): Այս 
ամիսների ընթացքում 
կատարված ուսումնասի-
րուիթյունները ցույց են 
տալիս որ հանքավայրից 
աղմուկի կամ փոշու ոչ մի 
բացասական ազդեցություն 
ազդակիր համայնքների 
վրա չկա: Հուլիս ամսին 

օդերևութաբանական 
կայանը տեղափոխվել է 
կույտային տարրա-
լվացման համար նա-
խատեսվող տեղամա-
սերից մեկի վրա, որտեղ 
նաև իրականացվել են 
առկա ջրահոսքերի 
ջրաբանական և տարա-
ծքի բուսական համակե-
ցությունների ուսումնա-
սիրություններ:  

                                    2. ԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանություն:  

3.    ՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքների    աջակցման և զարգացման աշխատանքներաջակցման և զարգացման աշխատանքներաջակցման և զարգացման աշխատանքներաջակցման և զարգացման աշխատանքներ:  

Հուլիսի 5-ին Ջերմուկ 
քաղաքում տեղի ունեցավ 
այդ առաջնության 
հանդիսավոր փակումը, 
որին ներկա էր «Գեոթիմ» 
ընկերության աշխատակից 
Արամ Պարունակյանը: Այս 
ամսին շարունակվել է  
Գեոթիմ ընկերության 
կողմից հովանավորվող 
գազամուղի կառուցման 
աշխատանքները Սարավան 
համայնքում: 

Հուլիս ամսվա ընթացքում 
Գեոթիմ ընկերության 
աշխատակիցը այցելել և 
հանդիպել է բոլոր ազդակիր 
գյուղական համայնքների 
ղեկավարների, բնակիչների 
և կոմիտեների հետ: Հունիսի 
28-ից հուլիսի 5-ը Ջերմուկ 
քաղաքում տեղի ունեցավ 
շախմատի մանկապատա-
նեկան առաջնություն, որի 
հովանավորը հանդես եկավ 
«Գեոթիմ» ընկերությունը: 

Ընկերությունը Ընկերությունը Ընկերությունը Ընկերությունը  

նպաստելու էնպաստելու էնպաստելու էնպաստելու է 

լուծելուլուծելուլուծելուլուծելու 

սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական 

խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ, 

ինչքանով դա ինչքանով դա ինչքանով դա ինչքանով դա 

հնարավոր հնարավոր հնարավոր հնարավոր 

լինի: լինի: լինի: լինի:  

                                            Էջ. Էջ. Էջ. Էջ. 2                     ԱմսաթերթԱմսաթերթԱմսաթերթԱմսաթերթ 

ՋերմուկՋերմուկՋերմուկՋերմուկ քաղաքումքաղաքումքաղաքումքաղաքում 
շախմատային մրցաշարիշախմատային մրցաշարիշախմատային մրցաշարիշախմատային մրցաշարի 
փագմանփագմանփագմանփագման արարողությունարարողությունարարողությունարարողություն: 

Հյուրեր արտասահմանից:Հյուրեր արտասահմանից:Հյուրեր արտասահմանից:Հյուրեր արտասահմանից:    

 

 

Հուլիս  ամսին 
Որոտան, Դարբ և 
Արփա գետերից 
վերցվել են ջրի 16 
նմուշներ, որոնք 
հատուկ սառնա-
րաններով ուղղար-
կվել են ALS լաբո-
րատորիա`Պրահա, 
Չեխական Հանրապե-
տություն: 6 նմուշ 
ուղղարկվել է 


