
2013 թ. հունիս - հոկ-

տեմբեր ամիսներին 

Գեոթիմ ընկերությու-

նը, միջազգային չա-

փանիշների համա-

ձայն, Ամուլսարում 

իրականացրել է վե-

րականգնողական 

(ռեաբիլիտացիոն) 

աշխատանքների 

առաջին փուլը:  Այդ 

աշխատանքները  

ուղղված էին այն 

տեղամասերի վերա-

կանգնմանը, որտեղ 

այլևս չեն նախատես-

վում որևէ գործողու-

թյուններ և այդ տեղա-

մասերը հիմնակա-

նում նախագծվող բա-

ցահանքից դուրս են. 

հորատհարթակներ, 

ճանապարհներ, լան-

ջերի կտրվածքներ:    

 

Որպես ռեաբիլիտա-

ցիայի կարևոր մաս, 

իրականացվել են 

նաև հողերի վերին 

բերրի շերտի վերա-

կանգնումն ու պահ-

պանումը՝ ըստ հիմ-

նական տիպերի և 

բարձրունքային գո-

 

  

  

  

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ   

 

Վերականգման  

աշխատանքները 

Ամուլսարում 

1 

2014թ. սոցիալա-

կան ծրագրերը 

2 
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Վերականգնողական աշխատանքները կշարունակվեն 2014 թվականին 

Ճանապարհների եզ-

րերին էրոզիայից խու-

սափելու համար կա-

ռուցվել են արհեստա-

կան քարապատնեշ-

ներ և ջրահեռացման 

համակարգեր՝ կիրա-

ռելով միջազգայնորեն 

ընդունված համա-

պատասխան փորձն 

ու տեխնոլոգիաները:    

 

 

Մասնավորապես, 

ջրապատնեշների 

կառուցման հա-

մար օգտագործվել 

է գեոտեքստիլ, 

որի շնորհիվ 

լանջերով հոսող 

ջրերը ենթարկ-

վում են մեխանի- 

կական մաքրման:  

Կազմակերպվել են 

կենցաղային և տեխնի-

կական աղբի տեսակա-

վորման և պահեստա-

վորման աշխատանք-

ներ:    

 

 

   
Վերականգնման 
աշխատանքներն 

իրականացվել են տեղի 
աշխատուժի միջոցով՝ 
Գեոթիմի  անմիջական 

հսկողությամբ 

 

    Վերականգնողական աշխատանքները սկսված են 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տիների, կիրառելով 

ագրոտեխնիկական 

միջոցառումները և 

նորմերը:   

Վերջապես, կազմա-

կերպվել են գերիշխող 

բուսատեսակների 

սերմերի հավաքումն 

ու ցանքը. առանձին 

տեղամասերում կա-

տարվել է ճիմապա-

տում:   



   2014թ. նախատեսված սոցիալական ծրագրերը 

2014 թ. Ընկերությունը պլանավորում է ներդնել ԱՄՆ 340,000 դոլար սոցիալական 

ծրագրերի համար, Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ և Ջերմուկ համայնքներում , 

հետևյալ բնագավառներում. ենթակառույցներ, գյուղատնտեսություն, անասնապա-
հություն, սպորտի ,  մշակույթի և կրթության զարգացում  

ԳՈՐԱՅՔ 

ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ 

ԿՅԱՆՔ  ՋԵՐՄՈՑ- 

ՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
 Կառուցել 

ջերմոցներ՝ աճեցնելու բանջարեղեն 

նոր տեխնոլոգիաներով  

 Խթանել կարողությունների զարգա-

ցում ջերմոցային տնտեսության նոր 

մեթոդների վերաբերյալ 

 Խթանել 60% եկամուտի աճ 

 

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 

ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  
 Արհեստական սերմնավորման վերա-

բերյալ տեխնիկական աջակցություն, 

սարքավորումների տրամադրում  

 Տեղի անասնաբույժների վերապատ-

րաստում սերմնավորման ծառայու-

թյուններ տրամադրելու համար   

 Արհեստական սերմնավորման իրա-

կանացում `բարելավելու անասուն-

ների գենետիկան, մսի և կաթի քանակն 

ու որակը  

 

ՍՊՈՐՏԻ և ԱՌՈՂՋ 

ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ 
 Առողջ ապրելա-

կերպ և սպորտի 

զարգացում  

 Ամառային ճամբար երեխաների 

համար  

 Տեղի կադրերի վերապատրաստում 

 

ԲՈՒԺԿԵՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ   

 Բուժկետի վերանորոգում՝ ջեռուցման 

և ջրամատակարման համակարգով 

 
ԳՆԴԵՎԱԶ 

ՉՈՐԱՆՈՑԻ ՀԻՄՆՈՒՄ 
 Չորանոցի և փաթեթավորման սարքա-

վորումների տրամադրում  

 Կարողությունների զարգացում չորա-

նոցի տեխնոլո-

գիաների մասին  

 Եկամուտի աճ չո-

րանոցի միջոցով 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
 “Երիտասարդ տեխնիկ» խմբակի աջակ-

ցություն՝ ուսուցանելու տեխնիկական 

հմտություններ. ռադիո, աէրոպլան, այլ  

 
ՍՊՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  
 Բացօթյա սպորտ հրապարակի կառու-

ցում դպրոցի և համայնքի համար  

 

ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ  
 Խաղահրապարակ մանկապարտեզում  

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 Աջակցություն «Գեո-

թիմ» պարային հա-

մույթին  

ՋԵՐՄՈՒԿ 

ԴՊՐՈՑԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ 

 #1 դպրոցի 6 սանհանգույցների վերանո-

րոգում և բարեկարգում  
 

ՋԵՐՄՈՒԿԻ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ  
 Ստեղծել եկեղեցուն կից երգչախումբ   

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
 Բժշկական սարքավորում Ջերմուկի հի-

վանդանոցին  

 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՇԱԽՄԱՏԻՆ ԵՎ 

ՏՈՒՐԻԶՄԻՆ  
 Աջակցել ՀՀ Շախմատի ֆեդերացիային 

կազմակերպելու միջազգային մրցաշա-

րեր Ջերմուկում` ի նպաստ տուրիզմի և 

շախմատի զարգացմանը 

 
ՁՅԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

ՋԵՐՄՈՒԿԻՆ 
 Ձյան մաքրման մեքենաներ քաղաքին 
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 ԾՐԱԳՐԵՐ ԲՈԼՈՐ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ 

«ԱՌՈՂՋ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ” 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 Հիմնադրամը կհոգա Գո-

րայքի, Գնդեվազի և Սա-

րավանի բնակչության  

առողջական խնդիրները  

 Գեոթիմը կտրամադրի 

տարեկան 10,000 ԱՄՆ 

դոլար հիմնադրամին 

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ   
 Գեոթիմը կշարունակի 

վճարել երեք համայնք-

ներից 12 ուսանողների 

ուսումնավարձերը, որոնք 

սովորում են հանքարդյու-

նաբերություն  

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ  
 Մանկական ուսումնական 

ծրագիր շրջակա միջավայ-

րի պահպանության մա-

սին՝ տիկնիկային թատրո-

նի միջոցով  

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  
 Տեխնիկական աջակցու-

թյան, կարողությունների 

զարգացման ծրագրեր 

գյուղատնտեսության բնա-

գավառում 
 

ՍԱՐԱՎԱՆ 

ՍԱՐԱՎԱՆԻ ԴՊՐՈՑ   
 Դպրոցի սանհանգույցի և 

հատակի վերանորոգում  

 Համակարգիչներ և 

ինտերնետ դպրոցին  

 
ՄՇԱԿՈՒՅԹ 
 Աջակցել պարային հա-

մույթի ստեղծմանը  

 
 
 
 
 


