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ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
2011թ. հունվար-փետրվար 
 
 

Հրապարակումների անվանումները 
Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակ-
ման տեսակը 
(թղթային / 

էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապա-
րակման 
ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ     

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2011 հայերեն էլեկտրոնային 41 հունվար 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին հայերեն էլեկտրոնային 143 հունվար 

ԼՐԱՏՈՒ, թիվ 6 (66) նոյեմբեր-դեկտմբեր հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 110 հունվար 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության եվ 
սարքինության վիճակի մասին 2011թ.հունվարի 1-ի 
դրությամբ

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 10 փետրվար 

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում    
2009 թ. հունվար-դեկտեմբերին հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային 17 փետրվար 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 
երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի       
2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 55 փետրվար 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 7 փետրվար 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 
հնգանիշ դասակարգման 2010թ. հունվար-
դեկտեմբերին

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 86 փետրվար 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով 
որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության 
երկնիշ դասակարգման 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 24 փետրվար 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2011 թ. հունվարին հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային 39 փետրվար 

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. 
հունվար

հայերեն 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 106 փետրվար 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 
երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվարին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 8 փետրվար 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2011 թ. հունվարին

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 7 փետրվար 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ     
 
Տարվա ընթացքում ընթացիկ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների հավաքագրման, ամփոփման և 
հրապարակման աճողական մեթոդից դիսկրետ               
(զուտ ամսական) մեթոդին անցման մասին 
 

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնա յին 3 հունվար 
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Հրապարակումների անվանումները 
Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակ-
ման տեսակը 
(թղթային / 

էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապա-
րակման 
ամիսը 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին (2011թ. 
հունվարի 25-ի դրությամբ) 
 

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 3 հունվար 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2011թ. հունվարին    

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 6 փետրվար 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2011թ. հունվարին (2011թ. փետրվարի 21-
ի դրությամբ) 

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 2 փետրվար 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 
  

  

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին հայերեն էլեկտրոնային 254 հունվար 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին  

 
ռուսերեն էլեկտրոնային 231 փետրվար 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2011 թ. հունվարին

հայերեն 
 

թղթային / 
էլեկտրոնային 113 փետրվար 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑ     

Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը 
Հայաստանում,Ազգային զեկույց, 2010 

հայերեն 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 139 փետրվար 
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	Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թ. հունվարին
	Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թ. հունվարին
	Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում,Ազգային զեկույց, 2010

