
Մայիս 2010թ 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն հիմ-

նադրվել է 2005 թ 

հոկտեմբերի 14-ին: 

Ընկերությունն իրակա-

նացնում է  աշխատանք-

ներ Ամուլսար հանքավայ-

րում, որը գտնվում է Վայոց 

Ձորի և Սյունիքի մարզերի   

տարածքներում: Հանքա-

վայրին հարակից գյու-

ղական համայնքներում 

ս.թ. ապրիլ ամսին անց-

կացվել են ժողովներ,   

որտեղ ներկայացվել են 

2010 թ. նախատեսվող 

երկրաբանական աշխա-

տանքները և կազմակեր-

պության մոտակա նախա-

գծերը: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում:  

Մայիս ամսին ընկերու-

թյունը հիմնականում 

զբաղվում էր նախապատ-

րաստական աշխատանք-

ներով: Բարելավվել են 

հանքավայր տանող ճա-

նապարհները և հանքա-

վայր են տեղափոխվել 

համապատասխան 

սարքավորումներ և 

տեխնիկա: 

Երկրաբանների և  մաս-

նագետների համատեղ 

աշխատանքների ար-

դյունքում պատրաստվել 

են 30 հորատման հրա-

պարակներ:  

 

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 2010թ 

Մակերևութային ջրերի 

որակական ամենամսյա 

մոնիթորինգը շարունակ-

վել է նաև մայիս ամսին: 

Վերցվել են 8 նմուշներ, 

որոնք 24 ժամվա ընթաց-

քում տեղափոխվել են 

համապատասխան լա-

բորատորիա, որտեղ 

կատարվել են տարրա-

լուծման աշխատանքներ: 

2010 թ-ից մակերևութային 

ջրերի քիմիական պարա-

մետրերի տարրալուծման 

աշխատանքներին ավելացել 

են միկրոկենսաբանական 

անալիզները:                   

Մայիս ամսից աշխատան-

քներին ներգրավվել են  
կենսաբաններ, որոնք էլ 
իրենց հերթին  ուսումնա-

սիրել են տարածքի բուսա-

կան և կենդանական 
աշխարհը, ինչպես 
նաև փնտրել են 

բույսեր, որոնք 

գրանցված են, կամ 
կարող են գրանցվել 

Կարմիր գրքում: 

                     2. Բնապահպանություն:  

3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ:  

ստեղծումը, բարեգործական 

աջակցությունը և սոցիա-

լական բնույթի այլ հարցեր: 

Գորայք գյուղում  2008 թ-ից 

ընկերության միջոցներով 

կատարվում է շաբաթական 

աղբահանություն: 2009 թ. 

Գորայք գյուղի խմելու ջրի 

որակի բարելավման համար 

ընկեությունը նվիրաբերել է 

հիդրոքլորատոր: Գեոթիմ 

ընկերությունը վճարում է 

վերը նշված 3 գյուղական 

համայնքների, որոշ 

դեպքերում նաև հարակից 

բնակավայրերի բոլոր 
այն առաջադեմ ուսա-

նողների վարձավըճար-

ները, որոնք սովորում են 

Երևանի Պետական 

Համալսարանի երկրա-

բանական ֆակուլտե-

տում կամ Հայաստանի 
Պետական Ճարտարա-

գիտական Համալարանի 

Լեռնամետալուրգիական 

ֆակուլտետում: Տվյալ 

պահին ընկերությունը 

զբաղվում է Գորայք  

գյուղի հանդիսություն-

Ընկերությունն աշխա-

տանքներ է կատարում 

համայնքների սոցիալական 

խնդիրներին ծանոթանալու և 

աջակցելու ուղղությամբ 
(տեղամասի սոցիալական 
զարգացման խնդիրներ): Այդ 
նպատակով մայիս ամսին 
հանդիպումներ են կազմա-

կերպվել Սարավան,Գորայք 
և Գնդևազ համայնքների 

ղեկավարների հետ: 
Հանդիպմանը քննարկվել են 
այնպիսի խնդիրներ, ինչպի-

սիք են աշխատատեղերի 

Բնապահպա

նական  

ծրագրեր: 

           Էջ. 2      Ամսաթերթ 

Caption describing 
picture or graphic. 

Գորայք գյուղի բուժ. 

կետ: 

Տվյալ ծառերը հետագայում 

համապատասխան 

տարածքներում վերատնկ-

վելով կծառայեն որպես 

պաշտպանիչ շերտ 

հանքավայրի շահագործ-

ման հետևանքով առա-

ջացած փոշին կլանելու 

համար: Ինչպես նաև 

տվյալ ծառերը կարող են 

օգտագործվել որպես 

պաշտպանիչ շերտ գյու-

ղական համայնքները 

քամուց պաշտպանելու  

համար:   Գեոթիմ ընկե-

րությունը Էմ-Պի-Ջի ըն-

կերության և Համաշ-

խարհային Բանկի 

Միջազգային Ֆինանսա-

կան Կորպորացիայի 

համապատասխան 

ստորաբաժանման հետ 

համատեղ ստեղծեցին 

հարցաթերթիկ: Տվյալ 

հարցաթերթրկը Էմ-Պի-Ջի 

ընկերության  միջոցով  

շրջանառվել է ս.թ. ապրիլ 

ամսին  Գորայք, 

Սարավան և Գնդևազ 

համայքների բնակիչների 

մեջ: Արդյունքում կազմվել 

է համապատասխան 

հաշվետվություն: 

 

ների դահլիճի վերա-

նորոգման աշխատան-

քներով, ինչպես նաև 

պատրաստվում է բարելա-

վել գյուղի ճանապարհները:  

Ընկերությունը 2010թ իր 

մասնակցությունն է ունեցել  

Սարավան համայնքի 

ոռոգման ջրի ցանցի վերա-

նորոգում: Տնկարան 

ստեղծելու նպատակով -

(դեկորատիվ ծառերի աճե-

ցում) մայիս ամսին 

Սարավան, Գորայք և 

Գնդևազ գյուղերում տարվել 

են հետազոտություններ:  


