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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
01.09.2014թ. նիստին 

 
Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, 
Ա.Սաֆյանը, Վ.Դավթյանը, Յու. Պողոսյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`  Հ. Գրիգորյանը. 

 
          Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ 
Դ.Մարտիրոսովան, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի արդյունաբերության վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. 
Հակոբյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման, պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Նշանյանը:  

 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 

1. «ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ոչ պիտանի գույքի տնօրինման մասին» հարցը: 

 
            /Զեկուցող`  Ա.Հայրապետյան/  
 
Որոշեցին` 

   Հաստատել գնահատված արժեք ունեցող ապրանքների համար գույքի օտարման և ՀՀ 
ԱՎԾ աշխատակազմի պահեստում, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Վայոց ձորի, 
Սյունիքի, Տավուշի մարզային գործակալություններում առկա օգտագործման համար ոչ 
պիտանի զրո դրամ գնահատված հիմնական միջոցները, փոքրարժեք և արագամաշ 
առարկաներն ամբողջությամբ աղբավայր հանձնելու  գործընթացներն րստ 
հավելվածներ 1-ի, 2-ի  և 3-ի: 
 
             /Անհատական/ 
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2. «Հաշվետվություն գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային և 
Երևան քաղաքի գործակալություններում համակարգողի», «Հաշվետվություն 
հաշվառման տեղամասի վարիչի» և «Հաշվետվություն հրահանգիչ-հսկիչի» ձևերի 
նախագծերն ընդունելու մասին» հարցը: 
 
            /Զեկուցող`  Գ.Նշանյան / 
 
Որոշեցին` 

     Հաստատել «Հաշվետվություն գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության մարզային և Երևան քաղաքի գործակալություններում համակարգողի», 
«Հաշվետվություն հաշվառման տեղամասի վարիչի» և «Հաշվետվություն հրահանգիչ-
հսկիչի» ձևերն ըստ ներկայացված հավելվածների: 

 
                /Անհատական/   
 
 

3. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում  2014թ. հուլիսի 7-ից 11-ը «Ինոգեյթ» 
ծրագրի շրջանակում կազմակերպված Ավստրիայի, Խորվաթիայի և Լատվիայի 
էներգետիկայի վիճակագրության փորձին և վառելիքաէներգետիկ հաշվեկշիռներին 
նվիրված աշխատանքային հանդիպմանը   մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
           /Զեկուցողներ`  Գ.Անանյան, Հ.Հակոբյան / 
 

4. Հաղորդում` Ֆինլանդիայի Թուրքու քաղաքում 2014թ. հուլիսի 29-ից օգոստոսի 1-ը 
«Ժամանակի օգտագործում» ուսումնասիրողների համայնքի միջազգային միավորումը, 
Տուրկուի համալսարանի, Աբո ակադեմիական համալսարանի և Ֆինլանդիայի 
վիճակագրության կողմից կազմակերպված ամենամյա պարբերականությամբ 
անցկացվող «Ժամանակի օգտագործում» ուսումնասիրողների համայնքի 36-րդ 
միջազգային կոնֆերանսին, «Ժամանակի օգտագործում. Տեսությունից պրակտիկա» 
թեմայով, ինչպես նաև «Ժամանակի օգտագործում» հետազոտության տվյալների հիման 
վրա «Տնային տնտեսության արտադրության ծավալների հաշվարկ» խորագրով 
ուսուցողական սեմինարին» մասնակցելու վերաբերյալ: 
  
               /Զեկուցող` Դ. Մարտիրոսովա / 
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07.10.2014թ. նիստին  
 

Մասնակցում էին` 
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ. Անանյանը,  Գ.Գևորգյանը, 
Ա.Սաֆյանը, Յու.Պողոսյանը, Վ.Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  Հ.Գրիգորյանը. 
 

        Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ.Քալանթարյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ  տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ.Մարտիրոսովան,  
ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Ավագյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյան,  
ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ.Խաչատրյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ս. Խաչատրյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ  բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության ՏՏ 
զարգացման բաժնի պետ Ա. Մարտիրոսյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ 
 Ն. Գրիգորյանը: 
 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից` 2010-2012 
թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
(կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների բազաները 
ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա 
Հարությունյանին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
           
              /Զեկուցող`  Դ.Մարտիրոսովա /  
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Որոշեցին` 
  Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնին` ՄԱԶԾ 
հայաստանյան գրասենյակի Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա 
Հարությունյանին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության կողմից 2010-2012 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության արդյունքում 
ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ գիտահետազոտական 
աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, 
չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով: 
 
                  / Անհատական / 
 
2. «Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից 2004 
թվականին Եվրամիության ՏԱՍԻՍ-4 ծրագրի՝ աշխատուժի և մանկական զբաղվածության 
ընտրանքային հետազոտության, 2005-2006թթ. իրականացված ընտրանքային 
հետազոտությունների արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրելու թույլտվության մասին» 
հարցը: 
             
 
           /Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան /  
 
 
Որոշեցին` 
  Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնին` Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության կողմից 2004 թվականին Եվրամիության ՏԱՍԻՍ-4 ծրագրի շրջանակում 
իրականացված աշխատուժի և մանկական զբաղվածության ընտրանքային հետազոտության, 
2005-2006 թվականներին իրականացված աշխատուժի ընտրանքային հետազոտությունների 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ գիտահետազոտական 
աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, 
չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով: 
 
            /Անհատական/   
 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի 
օգոստոսի 12-ի «Եզրափակիչ հաշվետվություն բերքի տակ կատարված ցանքի հանրագումար-
ները» Ձև N4-գտ տարեկան պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման 
հրահանգը հաստատելու մասին թիվ 148-Ն, «Եզրափակիչ հաշվետվություն բերքի տակ ոռոգվող 
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հողերի վրա կատարված ցանքի հանրագումարները» Ձև N4-գտ (հավելված) տարեկան 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին 
թիվ 149-Ն, 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Հաշվետվություն գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքերից դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքի մասին» Ձև թիվ 29-ԳՏ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստա-
տելու մասին թիվ 19-Ն, «Հաշվետվություն ոռոգվող հողերի վրա կատարված գյուղատնտեսա-
կան մշակաբույսերի ցանքերից դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքի մասին» Ձև թիվ 
29-ԳՏ (հավելված) (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման 
հրահանգը հաստատելու մասին  թիվ 20-Ն, 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Եզրափակիչ հաշ-
վետվություն բերքի տակ կատարված ցանքի հանրագումարները» Ձև թիվ 4-ԳՏՀ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու 
մասին  թիվ 19-Ն, «Եզրափակիչ հաշվետվություն բերքի տակ ոռոգվող հողերի տակ կատարված 
ցանքի հանրագումարները» Ձև թիվ 4-ԳՏՀ (հավելված) տարեկան պետական վիճակագրական 
ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին թիվ 20-Ն, 
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքի 
մասին» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և 
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին թիվ 22-Ն, «Ոռոգվող հողերի վրա կատարված 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքի 
մասին» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ (հավելված) տարեկան պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվու-
թյան ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին  թիվ 23-Ն, որոշումներն  ուժը կորցրած 
ճանաչելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նորմատիվ որոշումներով. «Գյուղա-
տնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները» Ձև թիվ 4-ԳՏ (տարեկան) պետա-
կան վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը, «Գյուղատնտեսական մշա-
կաբույսերի ցանքային տարածությունները» Ձև թիվ 4-ԳՏՀ (տարեկան) պետական վիճակագրա-
կան ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը, «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բեր-
քը և միջին բերքատվությունը» Ձև թիվ 29-ԳՏ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետ-
վության ձևը և լրացման հրահանգը, «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված 
ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստաց-
ված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև թիվ 29-ԳՏ-ոռոգված (տարեկան) պետա-
կան վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը, «Գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, 
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը, «Գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը» Ձև թիվ 
29-ԳՏՀ-ոռոգված  (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և 
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» հարցը: 
              /Զեկուցող` Ա.Ավագյան / 
Որոշեցին` 
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 Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 148-Ն, թիվ 149-Ն, 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի 
թիվ 19-Ն, թիվ 20-Ն և 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 19-Ն, թիվ 20-Ն, թիվ 22-Ն և թիվ 23-Ն, 
որոշումներն և հաստատել պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն ու 
լրացման հրահանգները և ըստ ներկայացված նախագծերը: 
 
            / Նորմատիվ /   
 
4. Հաղորդում` Ղազախստանի Աստանա քաղաքում  2014թ. հունիսի 30-ից հուլիսի 4-ը «Ասիայի 
և Խաղաղ Օվկիանոսի վիճակագրական ինստիտուտի, ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի 
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի, Ղազախստանի Հանրապետության 
վիճակագրական գործակալության, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) և Ռուսաստանի 
Դաշնության պետական վիճակագրական դաշնային ծառայության կողմից կազմակերպված 
«ՀՆԱ-ի փոփոխությանը հանգեցնող Ազգային հաշիվներ 2008-ի փոփոխությունները» խորագրով 
ուսուցողական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
               /Զեկուցողներ` Լ.Խաչատրյան, Կ.Ներսիսյան / 
 
             
5. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2014թ. օգոստոսի 18-ից 29-ը Արժույթի 
Միջազգային Հիմնադրամի (ԱՄՀ) վիճակագրական դեպարտամենտի  կողմից կազմակերպված 
«Դրամավարկային և ֆինանսների վիճակագրություն» թեմայով խորացված դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
             /Զեկուցող` Հ.Տիտիզյան / 
 
 
6. Հաղորդում` Թայլանդի Բանգկոկ քաղաքում 2014թ. օգոստոսի 28-ից 29-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղ Օվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի 
վիճակագրական դեպարտամենտի կողմից կազմակերպված «Ամբողջական վիճակագրական 
պատկերի ստացում» խորագրով Ասիայի և Խաղաղ Օվկյանոսյան երկրներում քաղաքացիական 
կացության գրանցումների և բնական շարժի վիճակագրության հարցերով տարածաշրջանային 
Նախարարական համաժողովի (ս.թ. նոյեմբերի 24-28-ն անցկացվելիք) նախապատրաստական 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 

 
               /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/  
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7. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Վլադիվոստոկ քաղաքում 2014թ. սեպտեմբերի 3-ից 
4-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղ Օվկիանոսի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի, 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ), ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժնի և Ռուսաստանի 
Դաշնության պետական վիճակագրության դաշնային ծառայության կողմից կազմակերպված 
«Մակրոտնտեսական վիճակագրության միջազգային ստանդարտների համակարգված 
ներդրում» խորագրով բարձր մակարդակի հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
          /Զեկուցողներ` Լ.Խաչատրյան, Ս.Խաչատրյան / 
 
 
8. Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում 2014թ. սեպտեմբերի 8-ից 12-ը ՄԱԿ-ի Եվրապայի 
տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոպայի վիճակագիրների համաժողովի, Եվրոմիության 
վիճակագրական բյուրոյի, ԱՊՀ Վիճկոմի, Ռուսաստանի վիճակագրության դաշնային 
ծառայության և Մոլդովայի ազգային վիճակագրական բյուրոյի համագործակցությամբ կազ-
մակերպված «Միգրացիայի վիճակագրություն» խորագրով համաժողովին և ՄԱԿ-ի Եվրո-
պայի տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոպայի վիճակագիրների համաժողովի, Եվրամիու-
թյան վիճակագրական բյուրոյի կողմից կազմակերպված՝ «Միգրացիայի վիճակագրության 
հարցերով աշխատանքային նստաշրջանին» մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
   
          /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան / 
 
 
9.  Հաղորդում` Ղազախստանի Աստանա քաղաքում  2014թ. սեպտեմբերի 9-ից 11-ը ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի սոցիալ-տնտեսական հանձնաժողովի, Ասիայի զարգացման 
բանկի և ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի հրավերով Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի 
երկրների Հազարամյակի զարգացման նպատակների խորհրդատվական հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
          /Զեկուցող` Յու. Պողոսյան/ 
 
 
10.  Հաղորդում` Շվեյցարիայի Նուշատել քաղաքում 2014թ. սեպտեմբերի 15-ից 19-ը Շվեյցա-
րիայի ֆեդերալ վիճակագրական գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Ընտրանքային 
հետազոտության առաջադեմ մեթոդներ» թեմայով ուսումնական դասընթացին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 
  
    /Զեկուցոներղ` Վ.Արևշատյան, Ա.Մարտիրոսյան, Ն.Գրիգորյան / 
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11.  Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում  2014թ. սեպտեմբերի 16-ից 17-ը ԵՄ «Բնա-
պահպանական միասնական տեղեկատվական համակարգի» (ԲՄՏՀ) ղեկավար կոմիտեի  5-րդ 
նիստին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
          /Զեկուցող` Յու. Պողոսյան/ 
 
12.  Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում  2014 թ. սեպտեմբերի 16-ից 18-ը Եվրամիության  
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ)-ի կողմից կազմակերպված «Որակը վիճակա-
գրությունում. Ինչպես կառավարել փոփոխությունները» խորագրով Արևելյան Եվրոպայի, 
Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար բարձր մակարդակի սեմինարին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
    /Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան / 
 
 
13.  Հաղորդում` Մոնղոլիայի Ուլան Բատոր քաղաքում  2014թ. հոկտեմբերի 1-ից 3-ը Մոնղո-
լիայի ազգային վիճակագրական գրասենյակի, Եվրամիության վիճակագրական ծառայության 
(Եվրոստատ), Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի (EFTA), ՄԱԿ-ի Ասիայի և խաղաղ-
օվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժաղովի (UNESCAP) ու 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի  տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE) կողմից կազմակերպված «Գլոբալ 
գնահատումներն ազգային վիճակագրական համակարգերի զարգացման համար» խորագրով 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
  /Զեկուցողր` Ա.Սաֆյան / 
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31.10.2014թ. նիստին  
 

Մասնակցում էին` 
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ. Անանյանը,  Գ.Գևորգյանը, 
Ա.Սաֆյանը, Յու.Պողոսյանը, Վ.Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  Հ.Գրիգորյանը. 
 

        Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Ավագյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ արդյունաբերության վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Հակոբյանը: 
 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի 
օգոստոսի    9-ի «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը» թիվ 1 (ամսական) ընտրանքային 
հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 126-Ն և 
«Անասնապահության դրության մասին» թիվ 2 (ամսական) ընտրանքային հետազոտության 
հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին»  թիվ 127-Ն որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու և «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը» թիվ 1 (ամսական) և 
«Անասնաբուծության դրության մասին» թիվ 2 (ամսական) հարցաթերթերն ու  լրացման 
հրահանգները հաստատելու մասին» հարցը: 
           
              /Զեկուցող` Ա.Ավագյան /  
 
 
Որոշեցին` 
  Ուժը կորցրած ճանաչել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը» թիվ 1 
(ամսական) ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու 
մասին» N 126-Ն և «Անասնապահության դրության մասին» թիվ 2 (ամսական) ընտրանքային 
հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին»  թիվ 127-Ն 
որոշումները և հաստատել «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը» թիվ 1 (ամսական) և 
«Անասնաբուծության դրության մասին» թիվ 2 (ամսական) հարցաթերթերն ու  լրացման 
հրահանգները համաձայն հավելվածների: 
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                  / Նորմատիվ, Անհատական / 
 
2. «Հաշվետվություն էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների մասին» Ձև 
թիվ 1–էներգետիկա (տարեկան)  և «Հաշվետվություն էներգակիրների առկայության, ներկրման 
և պահուստների մասին» Ձև թիվ 2–էներգետիկա (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևերն ու լրացման ցուցումները հաստատելու մասին» հարցը: 
             
 
           /Զեկուցող` Հ. Հակոբյան /  
 
 
Որոշեցին` 
  Հաստատել «Հաշվետվություն էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների 
մասին» Ձև թիվ 1–էներգետիկա (տարեկան) և «Հաշվետվություն էներգակիրների առկայության, 
ներկրման և պահուստների մասին» Ձև թիվ 2–էներգետիկա (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևերն ու լրացման ցուցումները համաձայն հավելվածների: 
 
            / Նորմատիվ/   
 


