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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Սույն ժողովածուն պատրաստվել է վիճակագրական հաշվետվությունների և դիտար-

կումների  տվյալների հիման վրա: Ժողովածուի մեջ ներկայացված են վիճակագրական տվյալ-

ներ 2011-2015թթ. Հայաստանի շինարարության վիճակի վերաբերյալ: Մասնավորապես, հիմ-

նական միջոցների գործարկման, շինարարության, շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալ-

ների և բնակելի շենքերի, սոցիալական ոլորտի օբյեկտների գործարկման վերաբերյալ, ինչպես 

ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, այնպես էլ ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 

և այլն: 

Ժողովածուի մեջ վիճակագրական տվյալները 2011-2015թթ. ներկայացված են ազգային 

արժույթով՝ դրամով, ընթացիկ գներով:  

 Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքների միջև աննշան   

տարբերությունները բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ: 
 

FOREWORD 
        This handbook has been prepared based on the data of statistical reports and observations. The 

publication contains statistical data regarding the status of the construction of Armenia for 2011-2015. In 

particular, related to the commissioning  of fixed  assets, construction, volume of construction and 

assembly  works and putting into operation of residential buildings, social sphere objects - as by the 

source of financing, as well as by types of economic activity etc. 

       The statistical data for 2011-2015 in the handbook are presented in the national currency - dram, at 

current prices.  

       In some cases, slight differences between the sum of the components and the results are explained 

by data rounding. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный сборник составлен на основе данных  статистических отчетов и наблюдений. 

 В сборнике представлены статистические данные относительно состояния строительства 

Армении в 2011-2015гг. В частности, ввода в действие  основных средств, строительства, объемов 

строительно-монтажных работ и ввода в действие жилых домов, объектов социальной сферы – как 

по источникам финансирования, так и по видам экономической деятельности.  

 В сборнике статистические данные за 2011-2015гг. представлены  в национальной валюте – 

в драмах, в текущих ценах. 

 В отдельных случаях незначительные различия между суммой компонент и результатами 

объясняются закруглением данных. 

 

 

 

 

 
  Պայմանական նշաններ 

Conventional Symbols      
  Условные обозначения:    

երևույթը բացակայում է  
not applicable       
явление отсутствует                                                                                       

§- ¦ 

ցուցանիշը փոքր է չափման միավորից         
the indicator is less than unit of measurement        
значение показателя меньше единицы измерения

§0.0¦ 

ցուցանիշը  չի  հաշվարկվում         
the indicator is not calculated  
показатель не рассчитывается                                          

§ x ¦ 
 

  
     

 


