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Այս ամսաթերթի 

նպատակն է լինելու 

Ամուլսար հանքավայրի 

ազդակիր համայնքների բնա-

կչությանն իրազեկ պահել 

ընկերության կողմից 

կատարվող աշխատանքների 

ընթացքի մասին: Տվյալ 

մոտեցումն ընկերությունը 

որդեգրել է` նպատակ 

ունենալով տեղեկացված 

պահել համայնքների 

բնակչությանը ընկերության 

գործունեության մասին: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում:  

Ամուլսարի հանքա-

վայրում մարտ, ապրիլ 

ամիսներին շարունակվել 

են երկրաբանական 

աշխատանքները` հորա-

տվել է 85 մ:  

Ընկերության 

երկրաբանները շարու-

նակել են 2010 թ.-ի 

ընթացքում ստացված 

արդյունքների վերլու-

ծությունը: 

 

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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Մակերևութային ջրերի 

որակական ամենամսյա 

մոնիտորինգը 

շարունակվել է նաև 

մարտ,ապրիլ ամսներին` 

Որոտան, Դարբ և Արփա 

գետերից վերցվել է 12 

նմուշ(6 նմուշ ամեն 

ամսին), որոնք հանձնվել 

են ՀՀ Բնապահպանու-

թյան նախարարության և 

Ատոմակայանի անալիտիկ 

լաբորատորիաներ: 

Բոլոր երեք համայնքներում 

համապատասխան օրերին 

տեղադրվել են աղմուկի 

չափման սարքերը: 

Գնդևազ ,Սարավան և 

Գորայք համայնքներից 

հավաքվել են բոլոր Ռադոն 
գազ գրանցող սարքերը:  

                     2. Բնապահպանություն:  

3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ:  

մասնակցությամբ: 

Հանդիպման ժամանակ 

քննարկվեցին գյուղի 

բնակիչներին մտահոգող 

հարցերը, այդ թվում նոր 

աշխատատեղերի 

ստեղծումը, 

բնապահպանական, 

սոցիալական և այլ հարցեր: 

Հանդիպումների ընթացքում 

ընկերության 

պատասխանատուները 

պատմեցին 2011թ –ի 

ծրագրերի մասին և 

պատասխանելով բոլոր 

հարցերին, հաստա-

տեցին` որ 

նախատեսվում է բոլոր 

համայնքներում 

ավելացնել աշխատա-

տեղերը: Մարտ,ապրիլ 

ամսներին շարունակվել 

են Գնդևազ գյուղի 

մանկապարտեզի և 

Գորայք գյուղի 

գրադարանի վերանո-

րոգման աշխա-

տանքները: Ապրիլ 

ամսին «Գեոթիմ» 

ընկերությունը նվիրեց 

«Գեոթիմ» 

ընկերության աշխատակիցը 

մարտ և ապրիլ ամսվա 

ընթացքում ունեցել է  

այցելություններ և 

հանդիպումներ բոլոր 

ազդակիր գյուղական 

համայնքների ղեկա-

վարների, բնակիչների և 

կոմիտեների հետ: Մարտի 4-

ին Գնդևազ, իսկ ապրիլի 15-

ին Սարավան գյուղերում 

տեղի ունեցան ժողովներ  

Գեոթիմ ընկերության 

տնօրեն Հ.Ալոյանի 

Ընկերությունը  

նպաստելու է 

լուծելու 

սոցիալական 

խնդիրներ, 

ինչքանով դա 

հնարավոր 

լինի:  
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Caption describing 
picture or graphic. 

Գորայք գյուղի 

վերանորոգվող 

գրադարան: 

 

 

Սոնոգրաֆ Գորայք 

գյուղին ,ինչպես նաև 

մեկնարկեց Գնդևազ 

գյուղում  գտնվող 

տնկարանի կառուցման 

աշխատանքները: 

       Ժողով Սարավան գյուղում: 

Բնապահպանա

կան  ծրագրեր: 


