
ՀունիսՀունիսՀունիսՀունիս  2011201120112011թթթթ 

Հունիս ամսին 
«Գեոթիմ» ընկերությունը  
շարունակել է երկրաբանա-
հետախուզական և 
բնապահպանական 
աշխատանքները Ամուլսարի 
հանքավայրում ու  
սոցիալական ծրագրերը բոլոր 
ազդակիր համայնքներում:  

                                                                                                                                                Գեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸ 

                                                                                                                                                                                                                            1. ԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզում:  

Ամուլսարի 
հանքավայրում հունիս 
ամսին շարունակվել են 
երկրաբանական աշխա-
տանքները` կատարվել է 
4169մ փշրահանուկային 
հորատում (ARC) և  1951մ 
հորատհանուկային 
հորատում (DD): 
Կատարվել է քարա-

բեկորային նմուշարկում 
(վերցվել է 3 նմուշ): Այս 
ամսին կատարվել են 
ինժեներաերկարաբա-
նական ուսումնա-
սիրություններ: 

 

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. 



Հունիս    2011201120112011թթթթ 

Հունիս  ամսին 
Որոտան, Դարբ և Արփա 
գետերից վերցվել են  ջրի 
17 նմուշներ:  Շարու-
նակվել են օդի որակի 
ուսումնասիրություն-
ները.Սարավան, Գնդևազ, 
Կեչուտ, Գորայք, Սարա-
լանջ բնակավայրերում և 
Ամուլսար տեղամասում 
տեղադրվել են «Գրադկո» 

ֆիրմայի արտադրության 
օդի սրվակներ: Բոլոր երեք 
համայնքներում համապա-
տասխան օրերին տեղա-
դրվել են աղմուկի չափման 
սարքերը (ամսվա մեջ 2 
անգամ 24 ժամով): Այս 
ամսին տեղադրվել է փոշու 
մասնիկների չափման սարք 
(Սարավանում` 8 օր, 

Սարալանջում `20 օր, 
Գորայքում `7օր): 

                     2. ԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանություն:  

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

ծրագրի հանդիսավոր 
բացումը, որին ներկա էին 
մամուլի, հեռուստատե-
սության ներկայացու-
ցիչներն ու Գեոթիմ 
ընկերության տնօրեն 
Հ.Ալոյանը: Գորայք գյուղի 
երեխաների և դպրոցի 
ուսուցիչների խնդրանքով 
հունիսի 30-ին Գեոթիմ 
ընկերությունը 
կազմակերպեց արշավ դեպի 
Տաթևի վանք: Արշավին 
մասնակցեցին շուրջ 40 
երեխաներ , 5 ուսուցիչներ և 

Գեոթիմ ընկերության 
աշխատակից Արամ 
Պարունակյանը: Հունիս  
ամսին շարունակվել է 
Գնդևազ գյուղում 
մանկապարտեզի 
վերանորոգումը, իսկ 
Գորայք գյուղում`   
գրադարանի վերանո-
րոգումը: 

    Հունիս  ամսվա ընթացքում 
Գեոթիմ ընկերության 
աշխատակիցը այցելել և 
հանդիպումներ է ունեցել 
բոլոր ազդակիր գյուղական 
համայնքների ղեկա-
վարների, բնակիչների և 
կոմիտեների հետ:  
    Գեոթիմ ընկերության  
անմիջական աջակցության 
շնորհիվ  հունիսի 1-ին 
(երեխաների միջազգային 
պաշտպանության օրը) 
Գորայք գյուղում տեղի 
ունեցավ “Մանկապատ“ 

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 

ՓոշուՓոշուՓոշուՓոշու մասնիկներըմասնիկներըմասնիկներըմասնիկները 
չափող սարք:չափող սարք:չափող սարք:չափող սարք: 

Գորայք գյուղումԳորայք գյուղումԳորայք գյուղումԳորայք գյուղում 
“ՄանկապատՄանկապատՄանկապատՄանկապատ” ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի 
բացումբացումբացումբացում:      

 

                                                 ՏաթևիՏաթևիՏաթևիՏաթևի վանք:վանք:վանք:վանք: 


