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1.2.5. Կ ա պ 
 

 Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-հունիսին կապի ծառայություն-
ներից ստացված հասույթն, ընթացիկ գներով, կազմել է 81028.9 մլն. դրամ, որը 2009թ. հունվար-
հունիսի նկատմամբ, համադրելի գներով, աճել է 4.6%-ով:  

Կապի ծառայություններից  ստացված հասույթի կառուցվածքը 

 

 2010թ.  
հունվար- 
հունիս 

2010թ. հունվար-հունիսը 
2009թ. հունվար-հունիսի 
նկատմամբ, համադրելի 

գներով, % 
Հասույթ, ընդամենը, մլն. դրամ 81028.9 104.6 

այդ թվում` 
ռադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման 1249.9 98.9 
հեռուստածրագրերի կազմման և հեռարձակման                                  2237.2 177.7 
հեռահաղորդակցության 77541.8 103.5 

այդ թվում`        
հեռագրական 57.0 107.6 
հեռախոսային (լարային) 16155.5 97.5 

 դրանցից`   բաժանորդային վարձերի և    
                                          միանվագ ծառայությունների 4330.3 98.0 

բջջային 48981.3 101.1 
ռադիոալիքային (փեյջինգային) - - 
շառավղային գործողության  - - 
ինտերնետ հասանելիության 11857.0 125.1 

         արբանյակային (բացառությամբ ինտերնետ հասանելիության) 35.8 - 
         այլ ծառայություններ  455.2 131.4 

 

 
Կապի ծառայություններից ստացված հասույթի 

կառուցվածքն ըստ առանձին տեսակների, 2010թ.  հունվար-հունիսին    
 (%) 

 
 

1 9 .9  (4 )

2 .8  (2 )

0 .1  ( 3 )

6 0 .5  (5 )

1 4 .6  (6 )

0 .6  ( 7 )1 .5  (1 )

( 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-հունիսին 

 
 Կազմակեր- 

պությունների 
քանակը, միավոր 

Աշխատողների 
միջին 

ցուցակային 
թվաքանակը, 

մարդ 

Կապի ծառա-
յություններից 
ստացված 
հասույթը, 
մլն. դրամ 

2010թ. հունվար-հունիսը 
2009թ. հունվար-հունիսի 
նկատմամբ, համադրելի 

գներով, % 

Ընդամենը 301 8320 81028.9 104.6 
այդ թվում`  

  մինչև 5 մարդ (գերփոքր) 225 427 360.2 82.9 
  6-15 մարդ (փոքր) 42 366 611.8 78.8 
  16-30 մարդ (միջին) 9 211 1483.3 88.8 
  31 և ավելի մարդ (խոշոր) 25 7316 78573.6 105.3 

 
 
 

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

(%) 

 
 
 

Հաղորդված հեռագրերի քանակը 
 

 2010թ. 
հունվար-հունիս 

2010թ. հունվար-հունիսը 
 2009թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ, % 

Հեռագրեր, ընդամենը, հազ.հատ 18.3 107.6 
            այդ թվում` 
միջքաղաքային 11.1 118.1 
ԱՊՀ երկրներ 7.0 93.3 
այլ երկրներ 0.2 2.0 անգամ 

  

0 .8  (2 ) 0 .4  ( 1 )

1 .8  ( 3 )

9 7 .0  (4 )

(1 )  Մինչև  5  մարդ

(2 )  6 -1 5  մարդ

(3 )  1 6 -3 0  մարդ
(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-
հունիս 

2010թ. հունվար-հունիսը 
  2009թ. հունվար-հունիսի 

նկատմամբ, % 
Հեռախոսային խոսակցությունների քանակը, հազ. միավոր 17418.2 76.6 

    այդ թվում` 
միջքաղաքային 14373.4 76.3 
միջազգային 3044.8 78.0 

                                       այդ թվում՝` 
              ԱՊՀ երկրներ 2283.6 86.3 
              այլ երկրներ 761.2 60.5 

  

 
Միջքաղաքային և  միջազգային  հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի  քանակը 

 
 

 2010թ. 
հունվար- 
հունիս 

2010թ. հունվար-հունիսը 
 2009թ. հունվար-հունիսի 

նկատմամբ, % 
 Հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի քանակը, հազ.հատ 30934.2 70.9
                            այդ թվում` 
                միջքաղաքային 25011.8 71.5

միջազգային 5922.4 68.3
       Կանչեր` ավարտված խոսակցությամբ, ընդամենը 17201.7 76.3
                            այդ թվում` 

  միջքաղաքային 14256.7 76.2
                 միջազգային 2945.0 76.3
  
 

Միջքաղաքային և  միջազգային  հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների  քանակը 
 

 

 2010թ. 
հունվար- 
 հունիս 

2010թ. հունվար-հունիսը 
 2009թ. հունվար-հունիսի 

նկատմամբ, % 
Հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների քանակը, հազ.հատ 266.3 118.1
                            այդ թվում` 

  միջքաղաքային 143.7 87.7
 միջազգային 122.6 198.7

      Պատվերներ` իրականացված, ընդամենը 216.5 125.0
                            այդ թվում` 
                 միջքաղաքային 116.6 91.3
                 միջազգային 99.9 219.6
 

 


