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3. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ 
 

3. Geological exploration works 
 

2010թ. հանրապետությունում իրակա-
նացված երկրաբանահետախուզական աշ-
խատանքների ընդհանուր ծավալը կազմել է 
54.7 մլն. դրամ, որի 14.6%-ը` ՀՀ պետական 
բյուջեի միջոցների հաշվին: 

 In 2010 the total volume of geological 
exploration work implemented in the republic 
comprised 54.7 mln. drams, 14.6% of which - at 
the expenses of the RA State Budget.  

 

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծավալն ըստ ֆինանսավորման  
աղբյուրների և ըստ 2009-2010թթ. եռամսյակների 

 

Volume of geological exploration work by financing sources  
and quarters of 2009-2010 

 (մլն. դրամ)  
(mln. drams) 

I եռամսյակ 
I quarter 

II եռամսյակ 
II quarter 

III եռամսյակ 
III quarter 

IV եռամսյակ 
IV quarter  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 
At the expenses of state budget 

- - - - - - 26.3 8.0 

Արտաբյուջետային պայմանագրերով 
By off-budget agreements 

24.0 8.6 14.2 12.3 12.7 14.5 33.7 11.3 

Երկրաբանահետախուզական աշխա-
տանքների ընդհանուր ծավալը 
Total volume of geological exploration 
work 

24.0 8.6 14.2 12.3 12.7 14.5 60.0 19.3 

 

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծավալն ըստ  
ֆինանսավորման աղբյուրների, 2010թ. 

 

Volume of geological exploration work by financing sources, 2010 
 

 

Ընդամենը, 
մլն. դրամ 
Total, mln. 

drams 

Հավելաճը 2009թ. համեմատ 
(նվազումը <<->> նշանով), % 

Growth compared to 2009 
(decrease by <<->> ), % 

Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 
At the expenses of state budget 

8.0 -69.6 

Արտաբյուջետային պայմանագրերով 
By off-budget agreements 

46.7 -44.8 

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընդհանուր ծավալը
Total volume of geological exploration work 

54.7 -50.7 

 
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներն ըստ տեսակների, 2010թ. 

 

Geological exploration work by types, 2010 
 

այդ թվում` 
of which 

 Ընդա-
մենը 

 
 

Total 

պետական  
բյուջեի հաշվին 
at the expenses  
of state budget 

արտաբյուջետային
միջոցների հաշվին
at the expenses of the 

off-budget funds 
Հիդրոերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 
հանույթ (որոնողական երթեր), կմ 
Hydrogeological  and engineering-geological mining (exploratory 
routes), km 

221 221 - 
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այդ թվում` 
of which 

 Ընդա-
մենը 

 
 

Total 

պետական  
բյուջեի հաշվին 
at the expenses  
of state budget 

արտաբյուջետային
միջոցների հաշվին
at the expenses of the 

off-budget funds 
Տարածաշրջանային աշխատանքներ (հիդրոերկրաբանական և 
ճարտարագիտաերկրաբանական), հազ. դրամ 
Regional work (hydrogeological  and engineering-geological), 
thsd. drams 

8000.0 8000.0 - 

                             այդ թվում` 
                              of which     

     երկրաբանական 
     geological 4000.0 4000.0 - 

     հիդրոերկրաբանական և ճարտարագիտաերկրաբանական 
     hydrogeological  and engineering-geological 4000.0 4000.0 - 

Անձնակազմի և բեռների տեղափոխում, հազ. դրամ 
Transportation of personnel and cargo, thsd. drams 203.4 203.4 - 

Լաբորատոր աշխատանքներ, հազ. դրամ 
Laboratory work, thsd. Drams 46726.0 - 46726.0 

Աշխատանոցային աշխատանքներ (տեղերում քարտեզների 
կազմում, ձևավորում և այլն), հազ. դրամ 
Field work (map-making at places, design and so on), thsd. drams 

6000.0 6000.0 - 

Այլ աշխատանքներ, հազ. դրամ 
Other work, thsd. drams 500.0 500.0 - 

 

    Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներն ըստ բնագավառների 
և ըստ աշխատափուլերի, 2010թ. 

 

    Geological exploration work by spheres and work stages, 2010 
(մլն. դրամ)  

(mln. drams ) 
այդ թվում` ըստ փուլերի 

of which by stages Բնագավառը 
 
 

Sphere 

Կատարված 
աշխատանքների 

ծավալը 
 

Volume of implemented 
work 

Ընդա- 
մենը 

 
 

Total 

որոնո-
ղական 

exploring 

մանրակրկիտ 
հետախուզական

thoroughly 
prospecting 

պետբյուջեի հաշվին 
at the expenses of state  

budget 
- - -

Գունավոր մետաղներ 
 
Nonferrous metals 

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 

at the expenses of the off
budget funds 

46.7 - 46.7

պետբյուջեի հաշվին 
at the expenses of state 

budget 
4.0 - 4.0Տարածաշրջանային  (ռեգիոնալ) երկրաբանա-

կան, երկրաֆիզիկական, հիդրոերկրաբանա-
կան աշխատանքներ 
 
Territorial (regional) geological, geophysical, 
hydrogeological work 

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 
at the expenses of the 

off-budget funds 
- - -

պետբյուջեի հաշվին 
at the expenses of state 

budget 
4.0 4.0 -Հիդրոերկրաբանական և  ճարտարագիտա- 

երկրաբանական աշխատանքներ 
 
Hydrogeological  and engineering-geological work 

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 
at the expenses of the 

off-budget funds 

- - -

պետբյուջեի հաշվին 
at the expenses of state 

budget 
8.0 4.0 4.0Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 

ընդհանուր ծավալը  
 
Total volume of exploration work 

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 
at the expenses of the 

off-budget funds 

46.7 - 46.7
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Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծավալն ըստ  
ֆինանսավորման աղբյուրների, 2005-2010թթ. 

 

Volume of geological exploration work by 
 financing sources,  2005-2010 

(մլն. դրամ)  
 (mln. drams) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Պետական բյուջեի հաշվին 
At the expenses of state budget 

42.2 24.0 38.4 39.3 26.3 8.0 

Արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 
At the expenses of the off-budget funds 

148.2 174.4 287.0 298.0 84.6 46.7 

Ընդամենը 
Total 

190.4 198.4 325.4 337.3 110.9 54.7 

 
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին կատարված երկրաբանահետախուզական  

աշխատանքներն ըստ աշխատափուլերի, 2005-2010թթ. 
 

Geological exploration work implemented at the expenses  
of RA state budget by work stages, 2005-2010 

(մլն. դրամ)  
 (mln. drams) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Որոնողական 
Եxploring 

42.2 24.0 38.4 39.3 26.3 4.0 

Մանրակրկիտ հետախուզական 
Thoroughly prospecting 

- - - - - 4.0 

Ընդամենը 
Total 

42.2 24.0 38.4 39.3 26.3 8.0 

 
Կատարված հորատման աշխատանքներն ըստ հորատանցքերի խորության, 2005-2010թթ. 

 

Implemented drilling work by depth of boring – wells, 2005-2010 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ավարտված հորատանցքերի գումարային 
խորությունը, մ 
Total depth of finished boring - wells, m 

8098.2 3712.0 4407 6664.5 436.0 - 

Հորատված հորատանցքերի քանակը, միավոր 
Quantity of drilled boring-wells, unit 

82 50 57 68 13 - 

    այդ թվում` ըստ խորության 
    of which by depth 

     - 

մինչև 25 մ                  
below 25 m  

37 35 2 1 5 - 

25 – 100 մ                    
25 – 100 m  

3 1 51 47 8 - 

101 – 200 մ                   
101 – 200 m  

42 14 4 3 - - 

201 – 300 մ                   
201 – 300 m  

- - - 17 - - 

Ավարտված հորատանցքերի միջին խորությունը, մ 
Average depth of finished boring wells, m 

98.7 63.4 77.3 98.0 33.5 - 
 


