
Հոկտեմբեր 2011թՀոկտեմբեր 2011թՀոկտեմբեր 2011թՀոկտեմբեր 2011թ 

        Հոկտեմբեր ամսին 

համայնքներ այցելեցին 

հյուրեր IFC (Միջազգային 

Ֆինանսական Կորպորա-

ցիայից): Նրանց նպատակն էր 

տեղում ծանոթանալ 

համայնքների կյանքին և 

խնդիրներին: 

                                                                                                                                                Գեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸ 

                                                                                                                                                                                                                            1. ԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզում:  

Ամուլսարի 

հանքավայրում հոկտեմբեր 

ամսին շարունակվել են 

երկրաբանական աշխատա-

նքները` կատարվել է 2760 մ 

փշրահանուկային հորա-

տում (ARC)  և  2388 մ 

հորատհանուկային 

հորատում (DD): Այս ամսին 

շարունակվել են ինժեներա-

երկրաբանական ուսումնասի-

րությունները, հորատվել է 80 

հորատանցք. միջինը 8 մ 

խորությամբ: Հոկտեմբերի 

վերջին վերցվել է 3 

քարաբեկորային 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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 քիմիական տարրալուծ-

ման համար:  Մակերևու-

թային ջրերի 6 նմուշ 

լրացուցիչ ուղարկվել են ՀՀ 

Բնապահպանության նա-

խարարության «Շրջակա 

միջավայրի վրա ներգոր-

ծության մոնիտորինգի կեն-

տրոն» ՊՈԱԿ-ի լաբորատո-

րիա: Կատարվել են ստոր-

երկրյա ջրերի մակարդա-

կների չափումներ: 

Ամուլսարում նախատես-

վող բացահանքի և կույտա-

յին տարրալվացման հնա-

րավոր տեղամասերի  

մեկից օդերևութաբանա-

կան 2 կայանները տեղա-

փոխվել են երկրաբանա-

կան ճամբարի և Գորայք 

գյուղում գործող լաբորա-

տորիայի բակի տարած-

քներ: Սարավան, Գնդևազ, 

Կեչուտ, Գորայք, Սարա-

լանջ բնակավայրերում և 

Ամուլսար տեղամասում 

րունակվել է օդի որակի 

մոնիտորինգը. տեղադրվել 

են «Գրադկո» ֆիրմայի 

արտադրության օդի 

սրվակներ, փոշու մասնիկ-

ների չափման «Օսիրիս» ու 

աղմուկի չափման “Cirrus 

Research” սարքերը: 

Ստացված տվյալները ցույց 

են տվել, որ հանքավայրը չի 

ազդում համայնքների օդի 

որակի վրա: Շարունակվել 

են Ամուլսարի կենսաբա-

զմազանության ուսումնա-

սիրությունները: 
Ամուլսարի տարածքում 

կույտային տարրալվացման 

եղանակով ոսկու կորզման 

ծրագրի շրջակա միջա-

վայրի վրա ազդեցության 

գնահատականի 

(ՇՄԱԳ) վերաբերյալ 

հանրային լսումները և 

քննարկումները կկայա-

նան ս. թ. նոյեմբերի 28-

ին, ժամը 12:00-ին, 

Գորայք համայնքի 
հանդիսությունների 

սրահում: 

                                    2. ԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանություն:  

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

Մոտակա ժամանակ տեղի 

կունենա վերջինիս բացումը: 

Տնկարանի տարածք Տնկարանի տարածք Տնկարանի տարածք Տնկարանի տարածք 
Գնդևազ գյուղում:Գնդևազ գյուղում:Գնդևազ գյուղում:Գնդևազ գյուղում: 

Հոկտեմբեր ամսվա ընթաց-

քում Գեոթիմ ընկերության 

աշխատակիցը այցելել և 

հանդիպել է բոլոր ազդակիր 

գյուղական համայնքների 

ղեկավարների, բնակիչների 

և համայնքային կոմիտե-

ների հետ: Այս ամսին 

ավարտվեցին Գնդևազի 

մանկապարտեզի վերանո-

րոգման աշխատանքները: 

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 

 

Հոկտեմբեր 

ամսին կատարվել են 

Որոտան, Դարբ և 

Արփա գետերի ավա-

զանների 11 կետերից 

մակերևութային ջրե-

րի, նախատեսվող 

կույտային տարրա-

լվացման հնարավոր 

տեղամասերի տա-

րածքների 4 կետերից 

ստորերկրյա ջրերի 

ֆիզիկաքիմիական 

ցուցանիշների դա-

շտային չափումներն 

ու նմուշառում: Ջրերի 

նմուշները կոնսեր-

վացվելուց հետո, 

հատուկսառնարան-

ներով ուղարկվել են 

ALS Չեխական լաբո-

րատորիա (Պրահա)՝  


