
Հոկտեմբեր 2010թ 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն 
հոկտեմբեր ամսվա ընթա-

ցքում շարունակել է իր 

աշխատանքները Ամուլ-

սարի հանքավայրում: 

Կատարվել են երկրաբանա-

կան, բնապահպանական 

աշխատանքներ և սոցի-

ալական ծրագրեր:  

Երկրաբանահետախու-

զական աշխատանքների 

արդյունքները տարեց 

տարի հաստատում են 

Ամուլսար հանքավայրի 

հեռանկարային լինելը: 

Արդյունքները վկայում են 

այն մասին, որ Ամուլսար 

հանքավայրը հավակնում է 

դառնալ համաշխարհային 

դասի հանքավայր: Լիդիան 

Ինթերնեյշնլը իր հերթին 

արդեն ապահովել է Գեոթիմ 

ՓԲԸ-ի 2011 թվականի 

գործունեության ֆինա-

նսավորումը:      

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն իր 

կողմից համայնքների 

զարգացմանը միտված 

շարունակական սոցի-

ալական և համայն-

քային ծրագերով 

ապացուցում է իր 

երկարաժամկետ 

գործունեություն իրա-

կանացնելու փաստը 

տվյալ տարածքում: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ: 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում:  

Հոկտեմբեր ամսին շարու-

նակվել են հորատման 

աշխատանքները: 

Հետադարձ ցիրկուլա-

ցիոն մեթոդով հորատվել 

է 247 մ, իսկ ալմաստե հո-

րատման մեթոդով 1413մ: 

Շարունակվել են  տոպո-

մակշեդրային աշխատա-

նքներ 1:2000 մասշտաբի: 

Հոկտեմբեր ամսին ավար-

տվեց 1:5000 մասշտաբի 

երկրաբանական քա-

րտեզագրումը: 

Ընկերության երկրա-

բանները կատարել են 

քարաբեկորային և եր-

կրաքիմիական (սոյլ) 

նմուշարկում,հոկտե-

մբերին վերցվել է համա-

պատասխանաբար 12  և 

376 նմուշ: 

 

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. 
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Մակերևույթային ջրերի 

որակական ամենամսյա 

մոնիթորինգը շարու-

նակվել է նաև հոկտեմբեր 

ամսին: Ստորերկրյա 

ջրերի ուսսւմնասիրու-

թյան նպատակով հորա-

տվել է 3 հորատանցք 

(Արտավազդես, Տիգրանես 

տեղամասերում և լճակի 

հարևանությամբ): 

Հոկտեմբեր ամսին վեցվել է 

լրացուցիչ 5 ջրի նմուշներ 

նախատեսվող բացահանքի 

շրջակա աղբյուրներից: 

Հանքավայրում և Գորայք 

գյուղում շարունակվել են 4 

ուղղությամբ (հյուսիս, 

հարավ, արևմուտք, արևելք) 

փոշու չափման աշխատան-

քներ: 

Հանքավայրում  իրենց  

աշխատանքներն են 

շարունակել կենսա-

բանները:  

                     2. Բնապահպանություն:  

                   3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ:  

սոցիալական և առօրեան 

բնութագրող ուղղվածու-

թյուն ունեցող խնդիրներ: 

Շարունակվել է համայն-

քներում առաջարկ-բողոք 

մեխանիզմի ներդրումը: Մի 

անգամ ևս խնդրում ենք 

բոլոր այն անձանց, որոնք 

խնդիրներ ունեն կամ 

ունեցել են կազմակերպու-

թյան աշխատանքների կամ 

աշխատակիցների հետ 

կապված մասնակցել այդ  

Գեոթիմ ընկերության աշխա-

տակիցը հոկտեմբեր ամսվա 

ընթացքում ունեցել է երկու-

ական այցելություն բոլոր 3 

գյուղերը, և հանդիպումներ է 

ունեցել բոլոր ազդակիր 

գյուղական համայնքների 

ղեկավարների և բնակիչ-

ների, ինչպես նաև կոմիտե-

ների հետ: Հանդիպումների 

ընթացքում ներկայացվեցին 

այցի և հանդիպման նպա-

տակները և քննարկվեցին 

 

           Էջ  2      Ամսաթերթ 

 Փոշու չափման  սարք: 

 

վորություն կտա ստեղ-

ծել ևս  8-10 աշխատա-

տեղ այդ գյուղում: 

   

 հանդիպումներին: 

Խնդիրների լուծման 

ժամկետները և 

պատասխանատու-

ները կգրանցվեն 

տեղում Գեոթիմի 

աշխատակցի կողմից: 

Հոկտեմբեր ամսին 

Գնդևազ համայնքում 

մեկնարկեցին տնկա-

րանի կառուցման աշ-

խատանքները: Այս 

տնկարանը հնարա- 

Բնապահպան

ական  

ծրագրեր: 

Ընկերությունը  

նպաստելու է 

լուծելու 

սոցիալական 

խնդիրներ, 

ինչքանով դա 

հնարավոր լինի:  

       Գորայք գյուղի    

վերանորոգված հանդի-

սությունների դահլիճ: 


