
Մայիս  2011թ 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն մայիս 

ամսվա ընթացքում 

շարունակել է իր 

աշխատանքները Ամուլսարի 

հանքավայրում: Կատարվել 

են երկրաբանական, 

բնապահպանական 

աշխատանքներ և 

սոցիալական ծրագրեր: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում 

Ամուլսարի 

հանքավայրում մայիս 

ամսին շարունակվել են 

երկրաբանական աշխա-

տանքները` ընդհանուր 

առմամբ հորատվել է 900 մ 

հորատանցք: Կատարվել է 

քարաբեկորային 

նմուշարկում (վերցվել է 5 

նմուշ): Ընկերության 

երկրաբանները 

շարունակել են 

ամփոփել 2010 թ.-ի 

աշխատանքների 

արդյունքները` 

հաշվետվությունների 

տեսքով:  

 

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. 



Մայիս 2011թ 

Մայիս ամսին 

շարունակվել է 

մակերևութային ջրերի 

ամենամսյա որակական 

մոնիտորինգը. Որոտան, 

Դարբ և Արփա գետերից 

վերցվել է 10 նմուշ: 

Ամուլսարի տեղամասում 

տեղադրվել են եղանակի 2 

կայաններ: Օդի որակի 

ուսումնասիրման համար 

6 դիտակետերում 

(Սարավան, Գնդևազ, 

Կեչուտ, Գորայք, Սարալանջ, 

Ամուլսար) տեղադրվել են 

«Գրադկո» ֆիրմայի 

արտադրության օդի 

սրվակներ: Բոլոր երեք 

համայնքներում համապա-

տասխան օրերին 

տեղադրվել են աղմուկի 

չափման սարքերը: 

                     2. Բնապահպանություն:  

3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ 

նպատակով «Գեոթիմ» 

ընկերությունը հրավիրել էր 

անկախ փորցագետ Յան 

Լյուիսին (Մեծ Բրիտանիա), 

որը համառոտ ներկայաց-

րեց «Ամուլսար» նախագծի 

բնապահպանական ե սո-

ցիալական ազդեցության 

գնահատման գործընթացը: 

Մայիս ամսին մեկնարկեցին 

Գնդևազ գյուղի տնկարանի 

աշխատանքները, որոնք 

թույլ տվեցին ստեղծել 10 

նոր աշխատատեղեր: 

Մայիս ամսվա 

ընթացքում Գեոթիմ 

ընկերության աշխատակիցը 

այցելել և հանդիպումներ է 

ունեցել բոլոր ազդակիր 

գյուղական համայնքների 

ղեկավարների, բնակիչների 

և կոմիտեների հետ: Մայիսի 

14-ին տեղի ունեցան լսում-

ներ Գորայք, Սարավան, 

Գնդևազ գյուղերում և հան-

դիպում Ջերմուկ քաղաքի 

քաղաքապետ պ-ն Վարդան 

Հովհաննիսյանի հետ: 

Լսումները կազմակերպելու 

Ընկերությունը  

նպաստելու է 

լուծելու 

սոցիալական 

խնդիրներ, 

ինչքանով դա 

հնարավոր 

լինի 

           Էջ. 2      Ամսաթերթ 

Caption describing 
picture or graphic. 

Այս փուլում գնահատվել են 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ի կողմից 

իրականացված բնապահպա-

նական և սոցիալական 

աշխատանքները, բացա-

հայտվել են ապագա գործու-

նեության հետ կապված 

ռիսկերը և բոլոր այն 

աշխատանքները, որոնք 

պետք է կատարվեն որպեսզի 

ԲՍԱԳը համապատասխանի 

բոլոր տեղական և միջա-

զգային ստանդարտներին: 

Նախնական փուլի 

արդյունքերը ներկայացվել են 

Ամուլսար հանքավայրի 

հարակից մի շարք 

գյուղական համայնքներին՝ 

Գորայք, Սարավան և 

Գնդևազ: Արդյունքները 

ներկայացվել են ՎԱԻ-ի 

տնօրեն Ջան Լյուիսի կողմից 

Գեոթիմ ՓԲԸ տնօրեն Հայկ 

Ալոյանի և շրջակա 

միջավայրի և սոցիալական 

հարցերով ղեկավար Արմեն 

Ստեփանյանի անմիջական 

մասնակցությամբ: 

Ներկայացման վերջում 

ներկաները հնչեցրել են 

իրենց մտահոգող բոլոր 

հարցերը:  

 

Բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցության 

գնահատման (ԲՍԱԳ) 

աշխատանքներ իրակա-

նացնելու նպատակով 

Գեոթիմ ՓԲ ընկերությունը 

2010 թվականին պայմա-

նագիր է կնքել բրիտա-

նական Վարդելլ 

Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ 

(ՎԱԻ) ընկերության հետ: 

ԲՍԱԳ-ի կատարումը 

իրականացվում է մի քանի 

փուլերով, որոնցից մեկը 

կոչվում է ԲՍԱԳ-ի 

նախնական փուլ:  

Բնապահպա-

նական  

ծրագրեր 

4. Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում:  

Պատասխանները տալուց 

հետո համայնքի ներայա-

ցուցիչներին ՎԱԻ-ն և 

Գեոթիմ ընկերության 

ներկայացուցիչները 

հավաստիացրեցին, որ 

բոլոր մտահոգություն-

ները և հարցերը 

կդառնան ԲՍԱԳ-ի 

անբաժանելի մասը: 

Ներկայացման թվային 

տարբերակը տեղադրված 

է Գեոթիմ ՓԲԸ 

ինտերնետային կայքում 

www.geoteam.am:  


