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Այս ամսին 

հանքավայրի տարածք են 

այցելել  «Հայկական 

Ատոմային Էլեկտրակայան» 

ՓԲԸ-ի մասնագետները, 

որոնց ուսումնասիրություն-

ներով հաստատվել է, որ 

տարածքի ռադիացիոն 

իրավիճակը գտնվում է 

բնական ռադիացիոն ֆոնի 

սահմաններում (ավելի ցածր 

է, քան Երևան քաղաքի 

Հանրապետության 

հրապարակում): 

                                                                                                                                                Գեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸԳեոթիմ ՓԲԸ 

                                                                                                                                                                                                                            1. ԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզումԵրկրաբանահետախուզում:  

Ամուլսարի հանքա-

վայրում սեպտեմբեր ամսին 

շարունակվել են երկրաբա-

նական աշխատանքները` 

կատարվել է 4503 մ փշրա-

հանուկային հորատում 

(ARC) և 3150 մ հորատհա-

նուկային հորատում (DD): 

Շարունակվել են ինժենե-

րաերկրաբանական  

ուսումնասիրությունները, 

կատարվել է երկրաքիմիա-

կան նմուշարկում (վերցվել է 

166 նմուշ) և քարտեզագրում 

1:5000 և 1:2000 մասշտաբով: 

 

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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  Չեխական լաբորատորիա 

(Պրահա): Մակերեևութա-

յին ջրերի 6 նմուշ լրացուցիչ 

ուղարկվել են ՀՀ Բնապահ-

պանության նախարարու-

թյան «Շրջակա միջավայրի 

վրա ներգործության 

մոնիտորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա: 

Իրականացվել են ստոր-

երկրյա ջրերի մակարդա-

կների պարբերական 

չափումներ: Սարավան, 

Գնդևազ, Կեչուտ, Գորայք, 

Սարալանջ բնակավայրե-

րում և Ամուլսար տեղա-

մասում շարունակվել է օդի 

որակի մոնիտորինգը. տե-

ղադրվել են «Գրադկո» 

ֆիրմայի արտադրության 

օդի սրվակներ, փոշու մաս-

նիկների չափման «Օսիրիս» 

ու աղմուկի չափման “Cirrus 

Research” սարքերը: Ստաց-

ված տվյալները ցույց են 

տվել, որ հանքավայրում 

երկրաբանական աշխատա-

նքները չեն ազդում համայն-

քների օդի որակի վրա: 

Սեպտեմբեր ամսին 

սկսվել են կույտային տար-

րալվացման տեխնոլոգիա-

կան գործընթացի կոնցեպ-

տուալ ծրագրի կազմման 

աշխատանքները: Ծրագիրը 

ներառելու է ջարդման և 

մանրեցման,  կոնվեյերով 

տեղափոխման, կույտային 

տարրալվացման և ադսոր-

բման-դեսորբման կայանի 

գործընթացների կոնցե-

պտուալ նկարագրու-

թյունները, նախատեսվող 

տեղադիրքը, ինչպես նաև 

այդ գործընթացների 

հնարավոր ազդեցու-

թյունների գնահատա-

կանը շրջակա միջա-

վայրի վրա (ՇՄԱԳ): 

Ծրագիրը պետք է 

անցնի ՀՀ Բնապահպա-

ության նախարարու-

թյան բնապահպանա-

կան փորձաքննություն: 

Ծրագիրը, ՇՄԱԳ-ը և 

փորձաքննության ար-

դյունքները կներկայա-

ցվեն համայնքներին ս. 

թ. նոյեմբեր ամսին: 

Ստույգ ամսաթիվը, 

վայրը և ժամը կհրապա-

րակեն հաջորդ ամսա-

թերթում: 

                                    2. ԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանությունԲնապահպանություն:  

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

աշխատանքների մասին և 

պատասխանեց իրենց 

հուզող հարցերին: 

Սեպտեմբեր ամսին շարու-

նակվել են վերանորոգման 

աշխատանքները Գնդևազի 

մանկապարտեզում, Գոր-

այքի գրադարանում, ինչպես 

նաև Սարավանի գազա-

մուղի անցկացման աշխա-

տանքները: 
           Հյուրեր Հյուրեր Հյուրեր Հյուրեր 

արտասահմանից:արտասահմանից:արտասահմանից:արտասահմանից: 

Սեպտեմբեր ամսվա ընթա-

ցքում Գեոթիմ ընկերության 

աշխատակիցը այցելել և 

հանդիպել է բոլոր ազդակիր 

գյուղական համայնքների 

բնակիչների և համայնքային 

կոմիտեների հետ: Բոլոր 

հանդիպումների ժամանակ 

ընկերության աշխատակիցը 

տեղեկացրեց կոմիտեի անդա-

մներին և ներկա գտնվող 

գյուղացիներին «Գեոթիմ» 

ընկերության կատարված 

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 

 

Սեպտեմբեր ամսին 

կատարվել են Որո-

տան, Դարբ և Արփա 

գետերի ավազաննե-

րի 20 կետերից մակե-

րևութային ջրերի, 

Ամուլսարի հանքա-

վայրի և նախատես-

վող կույտային տար-

րալվացման տեղա-

մասերի տարածքնե-

րի 7 կետերից ստոր-

երկրյա ջրերի ֆիզի-

կաքիմիական ցուցա-

նիշների դաշտային 

չափումներն ու 

նմուշառումը:Քիմիա-

կան տարրալուծման 

նպատակով ջրերի 

նմուշները հատուկ 

սառնարաններով 

ուղարկվել են ALS 


