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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ FOREWORD ВВЕДЕНИЕ 

 
Սույն վիճակագրական 

ժողովածուն բովանդակում է 
Հայաստանի Հանրապետության 
2004-2008թթ. տրանսպորտի վի-
ճակը  և կապի կազմակերպութ-
յունների գործունեությունը 
բնութագրող վիճակագրական 
տվյալները:  

 
              Ժողովածուն ներառում 
է տվյալներ երկաթուղային, ավ-
տոմոբիլային, օդային և այլ 
տրանսպորտային տեսակների, 
տրանսպորտային կոմունիկա-
ցիաների երկարության,  
տրանսպորտային ծառայութ-
յուններից ստացված հասույթ-
ների և դրանց ծախսերի, հիմ-
նական միջոցների, ճանա-
պարհատրանսպորտային պա-
տահարների և կապի համա-
կարգի վերաբերյալ:  

 Տվյալները  հաշվարկ-
ված են մեթոդաբանությամբ, 
որն ապահովում է ցուցանիշ-
ների համադրելիությունը մի-
ջազգային չափանիշներին: 

 
             Մեթոդաբանական պար-
զաբանումները ներկայացված 
են առանձին մասով: 
 
 

 
          The statistical handbook 
contains statistical data charac-
terizing state of transport and 
activity of communication orga-
nizations of the Republic of 
Armenia for 2004-2008. 
 
 
         

The handbook includes 
data on railway, road, air and 
other modes of transport, length of 
transport communications, profits 
received from transport services 
and their expenditures, fixed 
assets, road traffic accidents and 
communications system. 
      
 

 
 
 
Data have been calculated 

in accordance with the metho-
dology ensuring comparability of 
indicators to international stan-
dards.  
 

Methodological notes 
have been presented by separate 
section. 

 

     
           В данном статистическом 
сборнике публикуются статис-
тические материалы, харак-
теризующие состояние транс-
порта и организаций связи 
Республики Армения  за 2004-
2008 гг. 

 
 
В сборнике пред-

ставлены данные о работе 
железнодорожного, автомобиль-
ного, воздушного и других видов 
транспорта, протяженность 
транспортных коммуникаций,  
доходах полученных от 
транспортных услуг и их 
расходах, основных средств, 
дорожно-транспортных проис-
шействий, а также о системе 
связи. 

     
Данные рассчитаны в 

соответсвии с методологией, 
которая обеспечивает сопоста-
вимость показателей с между-
народными стандартами. 
 
             Отдельной частью пред-
ставлены методологические 
разъяснения. 
 
 

 
 
 

 Պայմանական նշաններ՝ 
                                                                Explanations of symbols: 
                                                               Условные обозначения: 
 

- երևույթը  բացակայում է category not applicable явление отсуствует 

… տվյալները առկա չեն data not available данных не имеется 

0.0 չնչին մեծություն negligible magnitude небольшая величина 
 
 
Առանձին դեպքերում հանրագումարների աննշան տարբերությունը գումարելիների գումարից  
բացատրվում է տվյալների կլորացմամբ: 

       Insignificant discrepancies between the totals and sum in some cases can be explained by using  rounded data. 
В отдельных случаях незначительная разница итогов сумм слагаемых объясняется округлением данных. 

 


