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1.2.5. Կ ա պ 
 

 Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին կապի ծառայություն-
ներից ստացված հասույթն, ընթացիկ գներով, կազմել է 165987.1 մլն. դրամ, որը 2009թ. հունվար-
դեկտեմբերի նկատմամբ, համադրելի գներով, աճել է 0.2%-ով:  

Կապի ծառայություններից  ստացված հասույթի կառուցվածքը 

 

 2010թ. 
հունվար-
դեկտեմբեր 

2010թ. հունվար-դեկտեմբերը
2009թ. հունվար-դեկտեմբերի

 նկատմամբ, համադրելի 
գներով, % 

Հասույթ, ընդամենը, մլն. դրամ 165987.1 100.2 
այդ թվում` 

ռադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման 2491.6 93.7 
հեռուստածրագրերի կազմման և հեռարձակման                                  4458.4 2.1 անգամ 
հեռահաղորդակցության 159037.1 98.9 

այդ թվում`        
հեռագրական 112.7 74.0 
հեռախոսային (լարային) 31411.1 89.9 

 դրանցից`   բաժանորդային վարձերի և    
                                          միանվագ ծառայությունների 8598.6 97.8 

բջջային 97473.9 96.4 
ռադիոալիքային (փեյջինգային) - - 
շառավղային գործողության  - - 
ինտերնետ հասանելիության 29101.5 123.8 

         արբանյակային (բացառությամբ ինտերնետ հասանելիության) 69.3 - 
         այլ ծառայություններ  868.6 96.5 

 

 
Կապի ծառայություններից ստացված հասույթի 

կառուցվածքն ըստ առանձին տեսակների, 2010թ. հունվար-դեկտեմբեր    
 (%) 
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( 1 )  Ռադիոծրագրերի  կազմման  և հեռարձակման  
( 2 )  Հեռուստածրագրերի  կազմման  և հեռարձակման  
( 3 )  Հեռագրական
( 4 )  Հեռախոսային  ( լարային)  
( 5 )  Բջջային
( 6 )  Ինտերնետ  հասանելիության
( 7 )  Այլ ծառայություններ
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Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հասույթն 
ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի, 2010թ. հունվար-դեկտեմբեր 

 
 Կազմակեր- 

պությունների 
քանակը, միավոր 

Աշխատողների 
միջին 

ցուցակային 
թվաքանակը, 

մարդ 

Կապի ծառա-
յություններից 
ստացված 
հասույթը, 
մլն. դրամ 

2010թ. հունվար-դեկտեմբերը
2009թ. հունվար-դեկտեմբերի

 նկատմամբ, համադրելի 
գներով, % 

Ընդամենը 321 8521 165987.1 100.2 
այդ թվում`  

  մինչև 5 մարդ (գերփոքր) 248 445 818.0 81.7 
  6-15 մարդ (փոքր) 39 360 1144.4 76.1 
  16-30 մարդ (միջին) 10 228 1670.2 67.6 
  31 և ավելի մարդ (խոշոր) 24 7488 162354.5 101.1 

 
 
 

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հասույթի կառուցվածքն ըստ 
աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի, 2010թ. հունվար-դեկտեմբեր 

(%) 

 
 

Հաղորդված հեռագրերի քանակը 
 

 2010թ. 
հունվար-դեկտեմբեր 

2010թ. հունվար-դեկտեմբերը 
2009թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ, % 

Հեռագրեր, ընդամենը, հազ. հատ 36.9 108.5 
            այդ թվում` 
միջքաղաքային 22.5 118.4 
ԱՊՀ երկրներ 14.0 95.9 
այլ երկրներ 0.4 100.0 
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(4 )  3 1  և ավելի մարդ
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Հեռախոսային կապ:  Կանչերով և պատվերներով միջքաղաքային և միջազգային  
հիմնական (ֆիքսված) հեռախոսակապով խոսակցությունների քանակի ցուցանիշները 
բնութագրվում են ստորև բերված աղյուսակով.   
 

Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների քանակը 
 

 2010թ. 
հունվար-
դեկտեմբեր 

2010թ. հունվար-դեկտեմբերը 
2009թ. հունվար-դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
Հեռախոսային խոսակցությունների քանակը, հազ. միավոր 33239.6 75.9 

    այդ թվում` 
միջքաղաքային 27081.6 75.2 
միջազգային 6158.0 79.4 

                                       այդ թվում՝` 
              ԱՊՀ երկրներ 4618.5 83.5 
              այլ երկրներ 1539.5 69.4 

  

 
Միջքաղաքային և  միջազգային  հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի  քանակը 

 
 

 2010թ. 
հունվար-
դեկտեմբեր 

2010թ. հունվար-դեկտեմբերը 
2009թ. հունվար-դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
 Հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի քանակը, հազ. 
միավոր 59802.2 71.1
                            այդ թվում` 
                միջքաղաքային 47119.4 71.9

միջազգային 12682.8 68.3
       Կանչեր` ավարտված խոսակցությամբ, ընդամենը 32813.2 75.6
                            այդ թվում` 

 միջքաղաքային 26858.0 75.1
                 միջազգային 5955.2 78.3
  
 

Միջքաղաքային և  միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների քանակը 
 

 

 2010թ. 
հունվար-
դեկտեմբեր 

2010թ. հունվար-դեկտեմբերը 
2009թ. հունվար-դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
Հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների քանակը,  
հազ. միավոր 524.0 102.5
                            այդ թվում` 

 միջքաղաքային 274.9 87.9
 միջազգային 249.1 125.6

      Պատվերներ` իրականացված, ընդամենը 426.4 108.4
                            այդ թվում` 
                 միջքաղաքային 223.6 92.1
                 միջազգային 202.8 134.5
 

 


