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 ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ ՄԵՋ  ԱՐՏԱՑՈԼՎԱԾ  ՄԻ  ՇԱՐՔ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 
Ժողովածուի մեջ ներկայացված են 2013թ. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և 

կապի ոլորտների վիճակը բնութագրող տվյալներ՝ նախորդ տարիների շարքերի համեմատությամբ:     
Տրանսպորտն ընդգրկում է ընդհանուր և ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի 

տեսակները: 
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտն իրականացնում է տնտեսության հատվածների և  

բնակչության բեռների, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման երթուղիներով ուղևորների 
փոխադրումները: 

Ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտն իրականացնում է տվյալ կազմակերպության 
բեռների փոխադրումները (ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար` ավտոտրանսպորտային 
միջոցներով, երկաթուղային տրանսպորտի համար` ոչ ընդհանուր օգտագործման մերձատար 
ուղիներով), ինչպես նաև ավտոտրանսպորտով տվյալ կազմակերպության աշխատողների 
փոխադրումները (ներտնտեսական և ծառայողական տրանսպորտ): 

Բեռնափոխադրումների ծավալը` փոխադրված բեռների փաստացի քանակը` հաշվի 
առնելով տարայի կամ բեռնարկղների (կոնտեյների) քաշը: 

Բեռնաշրջանառությունը (տոննա-կիլոմետրերով) հաշվարկվում է փոխադրվող բեռների 
յուրաքանչյուր խմբի քաշի (տոննա) և այդ բեռնափոխադրման հեռավորության արտադրյալների 
հանրագումարով: 

Ուղևորափոխադրումների ծավալը`  փաստացի փոխադրված ուղևորների թվաքանակը 
(ներառյալ անվճար երթևեկության իրավունքներից օգտվող ուղևորները): 

Ուղևորաշրջանառությունը (ուղևոր-կիլոմետրերով) հաշվարկվում է փոխադրված 
ուղևորների թվաքանակի և երթուղու միջին հեռավորության արտադրյալների հանրագումարով: 

Օդային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումները` պլանավորված չվացուցակով 
կատարված չվերթներն են (ներառյալ կանոնավոր չվերթների գերծանրաբեռնվածությամբ 
պայմանավորված լրացուցիչ չվերթները): 

Օդային տրանսպորտով ոչ կանոնավոր փոխադրումները`  պայմանագրային հիմունքներով 
կատարված առևտրային չվերթներն են: 

Փոստային և սուրհանդակային գործունեությունը ներառում է տարբեր քաշի ծանրոցների, 
փաթեթների, նամակների ընդունումը, տեղ հասցնումը: Ցուցանիշում ներառվում է փոստի ազգային 
օպերատորի և փոստային ու սուրհանդակային ծառայություններ մատուցող այլ 
կազմակերպությունների գործունեությունը: 

Ավտոմոբիլային ճանապարհները դասակարգվում են.   
      -ընդհանուր օգտագործման  ավտոմոբիլային ճանապարհների, 
      -ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների, որոնք ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց սեփականությունն են և օգտագործվում են նրանց ներտնտեսական,  
տեխնոլոգիական, ծառայողական, անձնական, ինչպես նաև այլ կարիքների համար: 

 Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներն ըստ նշանակության 
դասակարգվում են. 

     -միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, որոնք կապում են 
Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների ցանցն այլ պետությունների ճանապարհների 
ցանցին և ապահովում միջազգային տրանսպորտային կապերը, 

     -հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, որոնք կապում են 
մարզերի վարչական կենտրոնները և հանրապետության այլ քաղաքները հանրապետության 
մայրաքաղաքի ու միմյանց մշակութային, հոգևոր կենտրոնների և միջպետական նշանակության 
ճանապարհների հետ, 
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     -տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, որոնք  կապում են 
հանրապետության  գյուղական  բնակավայրերը  միմյանց, մարզերի վարչական  կենտրոնների, այլ 
քաղաքների, հանրապետական և միջպետական նշանակության ճանապարհների հետ:  

Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում հատվածը ներառում է 
հեռուստառադիոծրագրերի` նորությունների, ժամանցային ծրագրերի, բանավեճերի ու համանման 
այլ ծրագրերի կազմման և հեռարձակման կամ տարածման իրավունքով ձեռքբերված պատրաստի 
հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման հետ կապված գործունեությունը, ինչպես նաև 
տվյալների փոխանցումը համացանցով, սովորաբար երբ այն իրականացվում է 
հեռուստառադիոհեռարձակման համակարգում: 

Հեռահաղորդակցության կապի գործունեությունը` ձայնի, տվյալների, տեքստերի, 
ձայնագրությունների, պատկերների փոխանցումը և դրա հետ կապված ծառայությունների 
մատուցումը: Սույն ծառայությունները մատուցվում են լարային, անլար և արբանյակային 
հեռահաղորդակցական համակարգերի միջոցով: 

Հեռագրական կապ՝ հեռագրերի, լուսահեռագրերի հաղորդում ու տեղ հասցնում, 
խոսակցությունների ապահովում բաժանորդագրային հեռագրատան միջոցով, տվյալների և 
թերթային էջերի հաղորդում: 

Հեռախոսային կապ՝ միջքաղաքային, միջազգային և տեղական (քաղաքային և գյուղական) 
հեռախոսային խոսակցությունների իրականացման ապահովում, հեռախոսային կապուղիներով 
տվյալների հաղորդման կազմակերպում: 

Բջջային կապ՝ ռադիոհեռախոսային կապի շարժական համակարգ: 
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METHODOLOGICAL NOTES OF A NUMBER OF INDICATORS PRESENTED  
IN THE HANDBOOK 

Data characterizing state of transport and communications spheres of the Republic of Armenia for 
2013 have been presented in the handbook in comparison with the series of the previous years.  

Transport contains modes of general purpose and non-general purpose transport. 
General purpose transport implements freights transportations of the sectors of economy and 

population, as well as passenger transportations by public routes. 
Non-general purpose transport implements freights transportations of own organization (for road 

transport by road transport means; for railway transport by non-public access ways), as well as transportations 
of employees of the given organization by road transport (intra-economic and service transport). 

Volume of freight transportations is an actual number of transported freights, taking into account the 
weight of package or container.     

Freight turnover (in ton-km) is calculated by summing up of products of each consignment weight in 
tons by the distance of its transportation in kilometers. 

Volume of passenger transportations is a number of actually transported passengers   (including 
passengers enjoying the rights to free travel). 

Passenger turnover (in passenger-kilometers) is calculated by summing up of products of number of 
transported passengers by the average distance of transportation of one passenger. 

Regular carriages by air transport are flights implemented in accordance with the planed schedule 
(including over flights raised by overload of regular flights). 

Non-regular (charter) carriages by air transport  are commercial flights on the contract basis.  
Postal and courier activity includes accepting and distributing different weight parcels, packets and 

letters. The indicator involves activity of national post operator and also other organizations rendering postal  
and courier service. 

Motor roads  are classified: 
           -public roads, 
           -non-public roads that are a property of natural and legal persons and are used for their intra-

economic, technological, service, personal, as well as other needs. 
Public roads are classified by importance:  
           -interstate public roads that connect the road network of the Republic of Armenia with the 

road network of other countries and provide international transport connections,   
           -republican public roads that connect administrative centers of marzes and other cities of the 

republic with the capital of the republic and their cultural, spiritual centers and interstate public roads, 
           -local public roads that connect rural settlements of the republic with each other, 

administrative centers of marzes, other cities, republican and interstate roads. 
Creating and broadcasting of radio and television programs includes the activity related to radio and 

television programs, news, entertainment programs, debates and other similar programs or activity related to 
broadcasting of finished radio and television programs, which are acquired by dissemination rights, as well as 
data transfer by Internet,  usually when it is done in the radio and television broadcasting system. 

Telecommunication activity includes transmission of voice, data, texts, records, images and rendering 
of services related to them. The given services are rendered through wire, wireless and satelite 
telecomunication systems. 

Telegraph communication is a transmission and delivery of telegrams, photo telegrams, provision of 
calls through the subscription telegraph office, data and newspapers transmission. 

Telephone communication is a provision of implementation of the trunk, international and local 
(urban, rural) telephone conversation, organization of data transmission by telephone channels. 

Cellular communication is a mobile system of radiophone communication. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ  РЯДА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИВЕДЕННЫХ В СБОРНИКЕ 

В  сборнике приведены данные, характеризующие состояние транспорта и связи Республики 
Армения 2013г. в сравнении с рядом предшествующих лет.      

Транспорт, как вид экономической деятельности, подразделяется на транспорт общего и 
необщего пользования.  

Транспорт  общего  пользования осуществляет перевозки грузов секторов экономики и 
населения, а также перевозки пассажиров по маршрутам общего пользования. 

Транспорт необщего пользования осуществляет перевозки грузов своей организации (для 
автомобильного транспорта - автомобильными средствами; для железнодорожного транспорта - 
подъездными путями необщего пользования), а также перевозки автотранспортом работников данной 
организации (внутрихозяйственный и служебный транспорт). 

Объем грузоперевозок - количество фактически перевезенных грузов, с учетом веса тары или 
контейнера.        

Грузооборот (в тонна-километрах) исчисляется суммированием произведений веса каждой 
партии (отправки) перевозимого груза в тоннах на расстояние его перевозки в километрах. 

Объем пассажироперевозок - численность фактически перевезенных пассажиров (включая 
пассажиров пользующихся правом бесплатного проезда). 

Пассажирооборот (в пассажиро-километрах) исчисляется суммированием произведений 
численности перевезенных пассажиров на среднее расстояние перевозки одного пассажира. 

Регулярные перевозки на воздушном транспорте - полеты, выполняемые в соответствии с 
запланированным расписанием, (включая полеты, вызванные перегрузкой регулярных рейсов). 

Нерегулярные (чартерные) перевозки на воздушном транспорте -  коммерческие полеты на 
договорных основах. 

Почтовая и курьерская деятельность включает почтовую и курьерскую деятельность, в том 
числе выемку, распределение и доставку почты и посылок. В показатели включены услуги 
национальной почты и прочих курьерских организаций. 

Автомобильные дороги подразделяются: 
           -автомобильные дороги общего пользования, 
           -автомобильные дороги необщего пользования, которые являются собственностью 

физических и юридических лиц и используются для внутрихозяйственных, технологических, 
служебных, персональных, а также для других нужд.                

Автомобильные дороги общего пользования по значению подразделяются: 
          -автомобильные дороги межгосударственного значения, которые связывают сеть дорог 

Республики Армении с сетью дорог других стран и обеспечивают международные танспортные связи, 
          -автомобильные дороги республикансного значения,  которые связывают 

административные центры марзов и другие города республики с столицей, культурными и духовными 
центрами республики, а также с дорогами межгосударственного значения, 

         -автомобильные дороги местного значения, которые связывают сельские населенные 
пункты друг с другом, с административными центрами марзов, с другими городами и дорогами 
республикансного и межгосударственного значения. 

Создание и вещание телерадиопередач включает создание радио- и телевизионных передач, в 
том числе развлекательных и информационных передач, теледебатов и т. п. и приобретение права на 
распространение содержания. Включена деятельность телевидения по распространению программ 
через радиорелейные линии, спутниковое, кабельное телевидение или Интернет. 
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Сфера услуг телекоммуникации включает передачу и прием информации с помощью звуковых 
сигналов, текстов, записей,  изображений и связанные с этой деятельностью предоставление услуг. 
Данные услуги предоставляются посредством проводных, беспроводных и спутниковых 
телекоммуникационных систем. 

Телеграфная связь, передача и доставка телеграмм, фототелеграмм, обеспечение переговоров 
по абонентскому телеграфу, передача данных, газетных полос. 

Телефонная связь, обеспечение осуществления местных (городских и сельских), 
междугородних и международных телефонных разговоров, организация передачи данных по 
телефонным каналам. 

Сотовая связь, мобильная система радиотелефонной связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


