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5.5. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2008 թվականին 
 

Ըստ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ամփոփ տեղե-
կատվության, 2008թ. հանրապետությունում իրականացված երկրաբանահետախուզական 
աշխատանքների ընդհանուր ծավալը կազմել է 337.3 մլն. դրամ, որի 11.6%-ը` ՀՀ պետական 
բյուջեի միջոցների հաշվին:   

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծավալի բաշխվածությունն 
ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, 2008թ. 

 

 
Ընդամենը, 
մլն. դրամ 

Հավելաճը 2007թ. 
համեմատ (նվազումը   

<<->> նշանով), % 
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 39.3 2.3 
Արտաբյուջետային պայմանագրերով   298.0 3.8 
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընդհանուր ծավալը      337.3 3.7 

 
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծավալի բաշխվածությունն  

ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների և ըստ եռամսյակների, 2008թ. 
(մլն. դրամ) 

 I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին - 10.3 10.5 18.5 
Արտաբյուջետային պայմանագրերով   49.0 84.4 119.7 44.9 
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 
ընդհանուր ծավալը      49.0 94.7 130.2 63.4 

 

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների բաշխվածությունն  
ըստ տեսակների, 2008թ. 

 
այդ թվում`  Ընդամենը 

պետական  
բյուջեի հաշվին 

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 

ընդամենը 6664.5 - 6664.5 
սյունակային 6269.5 - 6269.5 

Մեխանիկական 
հորատում, մ 

ոչ սյունակային 395 - 395 
Լեռնային վերգետնյա փորվածքներ (առու, խրամատ, 
մաքրում), խոր. մ 260 200 60 
Երկրաբանական հանույթ (որոնողական երթեր), կմ 1430 1430 - 
Հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական 
հանույթ (որոնողական երթեր), կմ 1754 1754 - 
Տարածաշրջանային աշխատանքներ (հիդրոերկրաբա-
նական և ինժեներաերկրաբանական), հազ. դրամ 5560.0 5560.0 - 
Անձնակազմի և բեռների տեղափոխում, հազ. դրամ 46358.4 31459.4 14899.0 
Լաբորատոր աշխատանքներ, հազ. դրամ 72903.9 75.0 72828.9 
Աշխատանոցային աշխատանքներ (տեղերում քարտեզ-
ների կազմում, ձևավորում և այլն), հազ. դրամ 11797.3 11797.3 - 
Այլ աշխատանքներ, հազ. դրամ 5819.4 2359.4 3460.0 
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Հորատման աշխատանքների ծավալի բաշխվածությունն 
ըստ հորատանցքի խորության, 2008թ. 

 
 Ընդամենը 
Ավարտված (վերջնական հորատված) հորատանցքերի գումարային խորությունը, մ 6664.5 
Ավարտված հորատանցքերի քանակը, միավոր 68 

այդ թվում` ըստ խորության  
մինչև 25 1 
25 – 100  47 
101 – 200  3 
201– 300 17 

Ավարտված հորատանցքերի միջին խորությունը, մ 98 
   

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների բաշխվածությունն  
ըստ բնագավառների և ըստ աշխատափուլերի, 2008թ. 

                                                                                                                                                                (մլն. դրամ) 
այդ թվում` ըստ փուլերի 

Բնագավառը 
Կատարված 

աշխատանքների 
ծավալը 

Ընդամենը
որոնո- 
ղական 

նախնական 
հետախուզական 

մանրակրկիտ 
հետախուզական 

պետբյուջեի հաշվին - - - -
Ազնիվ մետաղներ արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին 
45.9 - 18.4 27.5

պետբյուջեի հաշվին - - - -
Գունավոր մետաղներ արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին 
140.2 - - 140.2

պետբյուջեի հաշվին - - - -
Ոչ մետաղներ արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին 
103.8 - 54.5 49.3

պետբյուջեի հաշվին 24.3 24.3 - -
Տարածաշրջանային     
(ռեգիոնալ) երկրաբանա-
կան, երկրաֆիզիկական, 
հիդրոերկրաբանական 
աշխատանքներ 

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 

2.4 2.4 - -

պետբյուջեի հաշվին 15.0 15.0 - -Հիդրոերկրաբանական և   
ինժեներաերկրաբանա- 
կան աշխատանքներ 

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 

5.7 - 5.7 -

պետբյուջեի հաշվին 39.3 39.3 - -Երկրաբանահետախու-
զական աշխատանքների 
ընդհանուր ծավալը      

արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին 

298.0 2.4 78.6 217.0

 
 
 
 
 
 
 


