
Շատ չանցած, ս.թ. հու-

լիսին, սկսվեցին երկու 

շինությունների վերա-

նորոգման աշխատանք-

ները, որոնք ներկայումս  

ընթանում են ամբողջ 

ներուժով. ավելի քան 30 

տեղացի ընդգրկված են 

շինարարական աշխա-

տանքներում:   

 

Շատ շուտով  մեծ անա-

կընկալ է սպասում 

Ջերմուկի երեխաներին 

և ծնողներին. Զատիկ 

մանկապարտեզն իր 

հյուընկալ դռները կբա-

ցի լրացուցիչ 20-30 երե-

խաների համար, քանի 

որ ամբողջովին վերա-

նորոգվում է մինչ այժմ 

չօգտագործվող մի ամ-

բողջ մասնաշենք: 

Ընդամենը մեկ տարի 

առաջ Ջերմուկի Արվես-

տի դպրոցը շարունա-

կում էր գործել նախկին 

պայմաններով. լավ 

խնամված, սակայն մութ 

դասասենյակներ, գորշ 

և անհրապույր պատեր,   

հաճախակի չգործող 

սանհանգույց...  

Այստեղ հաճախում էին 

140 երեխա, որոնց 

համար  երաժշտու-

թյունը, նկարչությունը, 

կերպարվեստը, պարը  

և արվեստի այլ  դասեր 

պարզապես  կրթու-

թյան անբաժանելի մաս 

են եղել: Ջերմուկում թե 

ծնողները, թե քաղաքի 

ղեկավարությունը միշտ 

էլ բարձր են գնահատել 

երեխաների մշակու-

թային դաստիարա-

կությունն ու կրթու-

թյունը:  

 

Եվ ահա 2013թ . 

սկզբին Ջերմուկի Քա-

ղաքապետի և Գեոթիմ 

Ընկերության տնօրի-

նության միջև քննար-

կումների արդյուն-

քում Ընկերության սո-

ցիալական ծրագրերի 

թիմն այցելեց Արվես-

տի դպրոց և Զատիկ 

Մ ա ն կ ա պ ա ր տ ե զ ՝ 

գնահատելու շենքերի 

վիճակը, կարիքները և 

անհրաժեշտ ներ-

դրման միջոցները, 

Արվեստի դպրոցի և 

մանկապարտեզի լիո-

վին վերանորոգման 

համար:  

   Ջերմուկի Արվեստի դպրոցը և մանկապարտեզը վերածնվում են 

 

  

  

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ   

93.5 միլիոն ՀՀ դրամ՝ 

Ջերմուկի 

երեխաներին 

1 

 

 

Վերականգնողա-

կան աշխատանքներ 

Ամուլսարում 

2 
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Անակնկալ Ջերմուկի երեխաների և ծնողների համար 

Գեոթիմ Ընկերությունը 

ներդրել է ՀՀ 40 միլիոն 

դրամ  Զատիկ մանկա-

պարտեզի, և ևս 52 մի-

լիոն` Արվեստի դպրոցի 

ժամանակակից վերա-

ն ո ր ո գ մ ա ն  հ ա մ ա ր : 

Արվեստի դպրոցը, օրի-

նակ, հարմարեցված է 

հատուկ կարիքներով 

երեխաների համար, 

որոնք կարող են 

ազատ մուտք ունենալ 

շենք և ուսանել բոլորի 

հետ հավասար պայ-

մաններում:   

 

Եվ սա դեռ բոլորը չի. 

այս տարի Գեոթիմն 

աջակցեց նաև Ջեր-

մ ո ւ կ ի  Ա վ ա գ 

դպրոցին, վերջինիս 

նվիրելով բացօթյա 

ս պ ո ր տ ա յ ի ն 

վարժահամալիր, որը 

դպրոցի Տնօրեն Ա. Արսեն-

յանի խոսքերով «արդեն 

իրեն է ձգում  ոչ միայն 

ավագ դպրոցի, այլև Ջեր-

մուկի այլ դպրոցների, հա-

րակից թաղերի և հա-

մայնքների երեխաներին:   

Նման վարժահամալիրով 

կարող է հպարտանալ 

յուրաքանչյուր դպրոց»:   

 

 

  ՀՀ 93.5 միլիոն դրամի 
ներդրում Ջերմուկում՝ 

հանուն երեխաների 
առողջության և 

կրթության 

 



   Ընքացիկ վերականգնողական աշխատանքներ Ամուլսարում 

ՎԶԵԲ բնապահպանական մասնագետը եզրակացրել է, որ Գեոթիմը հսկայական 

ջանք է գործադրել որոնողահետախուզական աշխատանքների հետևանքով 

փոփոխված տեղանքը վերականգնելու և վերակուլտիվացնելու ուղղությամբ : 

իրականացվում է շրջա-

կա  համայնքներում 

բնակվող  աշխատա-

կիցների կողմից, որոնք 

զբաղված  են  ամե-

նատարբեր վերականգ-

նողական աշխատանք-

ներում, այդ թվում և 

աշխատում են ծանր 

տեխնիկայի վրա:  

 

Բացի վերականգնո-

ղական և վերակուլտի-

վացիոն աշխատանք-

ներից, ՎԶԵԲ-ի ներկա-

յացուցիչը ընդգծել է նաև 

աղբի և կենցաղային 

թափոնների  կառա-

վարման կարևորությու-

նը, որ Գեոթիմն իրակա-

նացնում է միջազգային 

լավագույն չափանիշնե-

րով: Խոսքը մասնավորա-

պես պլաստիկի, մետա-

ղի, ապակու և թղթի 

տարանջատման մասին 

է, դրանք հնարավորինս 

շատ օգտագործելու և 

վերամշակելու նպատա-

կով:  

ՎԶԵԲ ներկայացուցիչը 

հայտնել է, որ տպա-

վորված է արված աշխա-

տանքներով և այն հան-

գամանքով, որ ավելի 

քան 35 աշխատակից 

զբաղված է միայն վերա-

կանգնողական և բնա-

պահպանական աշխա-

տանքներով: 

Վերակուլտիվացիոն աշխատանքները շարունակվում են 

Վերականգնվել են այն  

տեղանքները , որտեղ 

նախկինում բացվել են 

ճանապարհներ, կամ ար-

վել են հորատանցքեր, 

որոնք այլևս չեն օգտա-

գործվելու:  ՎԶԵԲ մաս-

նագետը նաև ընդգծել է, 

որ Լիդիանը զգալիորեն 

բարելավել է ջրահեռա-

ցումը ճանապարհներից և 

հետագայում օգտագործ-

վելիք այլ տեղանքներից, 

ինչը կանխարգելում է 

ձնհալի և անձրևաջրերի 

պատճառով էրոզիայի 

վտանգը: Դրական է գնա-

հատվել հատկապես այն 

հանգամանքը, որ աշխա-

տանքների մեծ մասը 

Ընթացիկ վերականգնողական և բնա-

պահպանական միջոցառումները պա-

տասխանատու հանքարդյունաբերա-

կան ծրագրի կարևորագույն մասն են: 

Գեոթիմ ընկերությունը Ամուլսարում 

որոնողահետախուզական  աշխա-

տանքներ է իրականացնում 2006 

թվականից: Հավատարիմ միջազգային 

ամենաբարձր չափանիշներով իրակա-

նացնելու և Միջազգային ֆինան-

սական կորպորացիայի (ՄՖԿ) և 

Վերակառուցման և զարգացման եվրո-

պական բանկի (ՎԶԵԲ) պահանջ-

ներին, ընկերությունը Ամուլսարում 

իրականացնում է ընթացիկ վերա-

կանգնողական աշխատանքներ: Այն 

տարածքները, որոնք հետագայում 

այլևս չեն օգտագործվելու հանքի 

շահագործման, ենթակառույցների 

տեղադրման և այլ տեխնիկական 

նպատակներով, բայց օգտագործվել են 

որոնողահետախուզական աշխատանք-

ների ընթացքում, արդեն այսօր վերա-

կանգնվում են և վերակուլտիվացվում:  

2013թ. սեպտեմբերի 3-ին վերա-

կանգնման աշխատանքների վերահսկ-

ման նպատակով Ամուլսար այցելած 

ՎԶԵԲ բնապահպանական մասնագետը 

եզրակացրել է, որ Լիդիանը և Գեոթիմը 

հսկայական ջանք են գործադրել որոնո-

ղահետախուզական աշխատանքների 

հետևանքով փոփոխության ենթարկված 

տեղանքը վերականգնելու և վերա-

կուլտիվացնելու ուղղությամբ:  
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