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Օգոստոս ամսին «Գեոթիմ» 

ընկերությունը  շարունակել է 

երկրաբանահետախուզական 

և բնապահպանական աշխա-

տանքները Ամուլսարի 

հանքավայրում ու 

սոցիալական ծրագրերը բոլոր 

ազդակիր համայնքներում:  

                                                                                                                                                Գեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸ 

                                                                                                                                                                                                                            1. ԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզում:  

Ամուլսարի հանքավայրում 

օգոստոս ամսին շարունա-

կվել են երկրաբանական 

աշխատանքները` կատար-

վել է 5112 մ փշրահանու-

կային հորատում (ARC) և 

4055 մ հորատհանուկային 

հորատում (DD): Օգոստոս 

ամսին շարունակվել են 

ինժեներաերկրաբանական 

և հիդրոեկրաբանական  

ուսումնասիրությունները, 

կատարվել է երկրաքիմի-

ական նմուշարկում (վերցվել 

է 193 նմուշ) և քարտեզագրում 

1:5000 և 1:2000 մասշտաբով: 

Կատարվել է սպեկտրոմե-

տրալ աշխատանքներ

(քարտեզագրում սպեկտրո-

մետրով):  Մետալուրգիա-

կական ուսումնասիրությ-

ունների նպատակով հորա-

 

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. 

 տանցք Տիգրանես և 

Արտավազդես տեղա-

մասերում և ամբողջ 

հորատհանույքը ուղ-

ղարկվել է ԱՄՆ, 

այնտեղ ուսումնասի-

րության նպատակով և  

մեկական համախառն 

նմուշ: Օգոստոսի 

վերջին վերցվել է 1 

քարաբեկորային նմուշ:    



Օգոստոս 2011201120112011թթթթ 

ցուցանիշների  դաշտային 

չափումներ և նմուշառում 

(հատուկ սառնարան-

ներով), որոնք անալիզների 

են ուղարկվել ALS Չեխա-

կան լաբորատորիա 

(Պրահա): Մակերևութային 

ջրերի 6 նմուշ լրացուցիչ 

ուղղարկվել է ՀՀ Բնապահ-

պանության նախարարու-

թյան  «Շրջակա միջավայրի 

ցուցավրա ներգործության 

մոնիտորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի լաբարատորիա: 

Սարավան, Գնդևազ, 

Կեչուտ, Գորայք, Սարա-

լանջ բնակավայրերում և 

Ամուլսար տեղամասում 

շարունակվել է օդի որակի 

մոնիտորինգը. տեղադրվել 

են «Գրադկո» ֆիրմայի 

արտադրության օդի նմու-

շարկման սրվակներ, փոշու 

մասնիկների չափման 

«Օսիրիս» ու աղմուկի չափ-

ման սարքերը: Ստացված 

արդյունքները վկայում 

են, որ հանքավայրը չի 

ախտոտի համայնքների 

օդը: Օգոստոս ամսին 

իրականացվել են ստոր-

երկրյա ջրերի մակա-

րդակի ուսումնասիրու-

թյունները և շարունա-

կվել են հանքավայրի 

տարածքի բուսանական 

համակեցությունների 

ուսումնասրություններ: 

                                    2. ԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանություն:  

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

վանի  հավաքականները և 

Գեոթիմի հավաքականը: 

Այդ մրցաշարը տեվեց 10 օր 

և բոլոր խաղերի  արդյուն-

քում հաղտող ճանաչվեց  

Գնդեևազի թիմը, որը և 

ստացավ «Գեոթիմ» գավաթը 

և 100000 դրամ,իսկ Գորայք և 

Սարավան գյուղերը զբաղա-

ցնելով 2 և 3 տեղերը համա-

պատասխան ստացան 60000 

և 40000 դրամ: Քանի որ այս 

մրցաշարը բավականին մեծ 

հետաքրքրություն առաջա-

ցրեց բոլոր համայն-

քներում, ապա 

որոշում կայացվեց 

վերջինս դարձնել 

ամենամյա և գավաթը 

կլինի փոխանցիկ: 

Օգոստոսին շարու-

նակվել են վերանո-

րոգման աշխատան-

քները Գնդևազի 

մանկապարտեզում և 

Գորայքի գրադարա-

նում: 

Օգոստոս ամսվա ընթացքում 

Գեոթիմ ընկերության աշխա-

տակիցը այցելել և հանդիպել 

է բոլոր ազդակիր գյուղական 

համայնքների ղեկավարների, 

բնակիչների և համայնքային 

կոմիտեների հետ: Այս ամսին 

Գեոթիմ ընկերության անմի-

ջական աջակցության շնոր-

հիվ տեղի ունեցավ «Գեոթիմի 

գավաթ» ֆուտբոլի առաջնու-

թյուն, որին մասնակցեցին 

բոլոր ազդակիր համայնքների 

`Գորայքի, Գնդեվազի, Սարա-

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 

 

Օգոստոս 

ամսին իրականացվել 

են Որոտան, Դարբ և 

Արփա գետերի հոս-

քով (16 կետ) մակե-

րևութային ջրերի և 

կույտային տարրա-

լվացման համար 

նախատեսվող տեղա-

մասերի (5 կետ) 

ստորերկրյա ջրերի 

ֆիզիկաքիմիական  


