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ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության
հրապարակումների ցանկը 2011թ. հունվար-հունիսին
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1. Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ,
2011

10.01.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

180 41 180 41

2. Սպառողական գների ինդեքսը (գները)
Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ.
հունվար-դեկտեմբերին

19.01.11 թ ,,-,, 86 143

3. ԼՐԱՏՈՒ, թիվ 6 (66) նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2010թ. 19.01.11 թ ,,-,, 110 32
4. Տարվա ընթացքում ընթացիկ մակրոտնտեսական

ցուցանիշների հավաքագրման, ամփոփման և
հրապարակման աճողական մեթոդից դիսկրետ
(զուտ ամսական) մեթոդին անցման մասին

25.01.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

30 3 1 3 1 3

5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական
ցուցանիշները 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին

25.01.11թ ,,-,, 30 1 1 1 1 1

6. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին

31.01.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

220 254

7. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի
Հանրապետությունում 2011թ. հունվարին

01.02.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

25 6 1 2 1 2

8. Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմ-
նական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործու-
նեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և
ք.Երևանի 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին

02.02.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

35 55

9. Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը
բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թ. հունվար-
դեկտեմբերին

02.02.11թ ,,-,, 35 7

10. Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմ-
նական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործու-
նեության հնգանիշ դասակարգման 2010թ. հուն-
վար-դեկտեմբերին

02.02.11թ ,,-,, 16 87

11. Արդյունաբերական կազմակերպությունների
հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների
թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010 թ.
հունվար-դեկտեմբերին

02.02.11թ ,,-,, 35 24

12. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և
սարքինության վիճակի մասին 2011թ.հունվարի
1-ի դրությամբ

02.02.11թ ,,-,, 50 10

13. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին

04.02.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

75 231

14. Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապե-
տությունում 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին

04.02.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

60 17

15. Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաս-
տանի Հանրապետությունում 2011 թ. հունվարին

07.02.11թ ,,-,, 86 39

16. Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվա-
ծությունը Հայաստանում, Ազգային զեկույց

10.02.11թ վիճակագրական
զեկույց

139 139

17. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական
ցուցանիշները 2011թ. հունվարին

21.02.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

30 2 1 2 1 2
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18. Պարենային ապահովություն և աղքատություն,
2011թ. հունվար

21.02.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

52 106 52 106

19. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տըն-
տեսական վիճակը 2011 թ. հունվարին

28.02.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

160 113

20. Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմ-
նական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործու-
նեության երկնիշ դասակարգման, 2011թ.
հունվարին

28.02.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

35 8

21. Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը
բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թ. հունվարին

28.02.11թ ,,-,, 35 7

22. ՀՀ-ում գյուղատնտեսական համատարած հաշ-
վառման անցկացման դերն ու  կարևորությունը

02.03.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

50 5

23. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հան-
րապետությունում 2011թ. հունվար-փետրվարին

02.03.11թ ,,-,, 25 6 1 6 1 6

24. Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաս-
տանի Հանրապետությունում 2011 թ. հունվար-
փետրվարին

09.03.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

86 51

25. Հաշվետվություն 2010 թվականի պետական վիճա-
կագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

10.03.11թ. տարեկան
հաշվետվություն

50 92

26. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային
տարածությունները և համախառն բերքը 2010
թվականին

12.03.11թ ,,-,, 50 37

27. Նոր ԵՄ Թվինինգ Ծրագիրը ներդաշնակեցնելու է
Հայաստանի վիճակագրությունը ԵՄ չափանիշնե-
րին

12.03.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

30 1 30 1

28. 2010 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի կատարման մասին

14.03.11թ ,,-,, 30 3

29. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին

14.03.11թ ,,-,, 30 3

30. 2
30. ԼՐԱՏՈՒ, թիվ 1 (67), հունվար-փետրվար 2011թ.

18.03.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

110 19

31. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ըն-
թացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախ-
նական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցա-
նիշները 2011թ. փետրվարին

21.03.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

30 2 1 2 1 2

32. Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման
հանրագումարները 2011 թ. հունվարի 1-ի դրութ-
յամբ

21.03.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

50 7

33. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսա-
կան վիճակը 2011թ. հունվար-փետրվարին

31.03.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

160 123

34. Արդյունաբերական կազմակերպությունների
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական
գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թ.
հունվար-փետրվարին

31.03.11թ վիճակագրական
տեղեկագիր

35 8

35. Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը
բնեղեն արտահայտությամբ 2011թ. հունվար-
փետրվարին

31.03.11թ ,,-,, 35 7

36. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի
Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-մարտին

31.03.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

25 8 1 2 1 2

37. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2011թ. հունվար-
փետրվարին

05.04.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

50 121
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38. Սպառողական գների ինդեքսը (գները)
Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ.
հունվար-մարտին

07.04.11 թ վիճակագրական
տեղեկագիր

86 61

39. Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտա-
գործումը) գյուղացիական տնտեսությունների
կողմից 2010 թվականին

08.04.11 թ ,,-,, 50 12

40. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ըն-
թացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախ-
նական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշ-
ները 2011թ. մարտին (2011թ. ապրիլի 20-ի դրութ-
յամբ)

20.04.11թ

մամուլի
հաղորդագրություն

30 2 1 2 1 2

41. Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակ-
չության թվաքանակը 2011թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ

 22.04.11թ
վիճակագրական

տեղեկագիր
130 10

42. Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմ-
նական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործու-
նեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և
ք. Երևանի 2011 թ. հունվար-մարտին

30.04.11թ ,,-,, 35 53

43. Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմ-
նական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվա-
քանակով որոշվող չափերի և տնտեսական
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2011 թ.
հունվար-մարտին

30.04.11թ ,,-,, 35 23

44. Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը
բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թ. հունվար-
մարտի

30.04.11թ ,,-,, 35 7

45. Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում 2011 թ. հունվար-մարտին

30.04.11թ ,,-,, 60 12

46. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը 2011 թ. հունվար-մարտին

30.04.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

200 335

47. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հա-
նրապետությունում 2011թ. հունվար-ապրիլին

30.04.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

25 7 1 2 1 2

48. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը 2011 թ. հունվար-մարտին

02.05.11թ. մամուլի
հաղորդագրություն

30 45

49. Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստա-
նի Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-
ապրիլին

06.05.11թ. վիճակագրական
տեղեկագիր

86 46

50. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը2011 թ. հունվար-մարտին

05.05.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

75 336

51. Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն
ըստ սեռի (31.03.2011թ. դրությամբ 2010թ.
ճշգրտված ցուցանիշներով)

05.05.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

30 1 1 1 1 1

52. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական
ցուցանիշները 2011թ. ապրիլին (2011թ. մայիսի
20-ի դրությամբ)

20.05.11թ. ,,-,, 30 2 1 2 1 2

53. Պարենային ապահովություն և աղքատություն,
2011թ. հունվար-մարտ

20.05.11թ. վիճակագրական
տեղեկագիր

52 96 52 96

54. ԼՐԱՏՈՒ թիվ 2 (68), մարտ-ապրիլ 2011թ. 23.05.11թ. ,,-,, 110 26
55. Հայաստանի Հանրապետության մշտական

բնակչության թվաքանակը 2011թ. ապրիլի 1-ի
դրությամբ

30.05.11թ. ,,-,, 60 10
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56. Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը
բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թ. հունվար-
ապրիլին

30.05.11թ. վիճակագրական
տեղեկագիր

35 7

57. Արդյունաբերական կազմակերպությունների
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական
գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թ.
հունվար-ապրիլին

30.05.11թ. ,,-,, 35 8

58. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2011 թ. հունվար-ապրիլին

31.05.11թ տեղեկատվական
ամսական զեկույց

160 123

59. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի
Հանրապետությունում 2011թ.հունվար-մայիսին

31.05.11թ մամուլի
հաղորդագրություն

25 7 1 2 1 2

60. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2011 թ. հունվար-ապրիլին

03.06.11թ. տեղեկատվական
ամսական զեկույց

50 120

61. Սպառողական գների ինդեքսը (գները)
Հայաս-տանի Հանրապետությունում 2011 թ.
հունվար-մայիսին

07.06.11թ. վիճակագրական
տեղեկագիր

86 46

62. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական
ցուցանիշները  2011թ. մայիսին
(2011թ. հունիսի 20-ի դրությամբ)

20.06.11թ. մամուլի
հաղորդագրություն

30 3 1 3 1 3

63. 2012 թվականի պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրի նախագիծ

22.06.11թ. Ծրագիր 25 184

64. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
առևտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին
տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

28.06.11թ. վիճակագրական
ժողովածու

8 230 8 230

65. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2011 թ.հունվար-մայիսին

30.06.11թ. տեղեկատվական
ամսական զեկույց

160 128

66. Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը
բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի
հունվար-մայիսին

30.0611թ. վիճակագրական
տեղեկագիր

35 7

67. Արդյունաբերական կազմակերպությունների
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական
գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թ.
հունվար-մայիսին

30.06.11թ. ,,-,, 35 8

68. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի
Հանրապետությունում 2011թ.հունվար-հունիսին

30.06.11թ. մամուլի
հաղորդագրություն

25 6 1 1 1 1
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	Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
	Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-մարտին  
	ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
	ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
	նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
	ցուցանիշները  2011թ. մայիսին
	(2011թ. հունիսի 20-ի դրությամբ)  
	2012 թվականի պետական վիճակագրական 
	աշխատանքների ծրագրի նախագիծ  
	Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 
	առևտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին 
	տնտեսական գործունեության ապրանքային 
	անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)  
	Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
	տնտեսական վիճակը 2011 թ.հունվար-մայիսին  
	Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
	հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
	բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի 
	հունվար-մայիսին  
	Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
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