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ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
2013թ. սեպտեմբեր - հոկտեմբեր 
 
 

   

 
 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակ-
ման տեսակը 
(թղթային/ 

էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապա-
րակման 
ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 
 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի
Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

77 սեպտեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական
արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին 

հայերեն թղթային/
էլեկտրոնային 

8 սեպտեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 
դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 սեպտեմբեր

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրա-
պետությունում 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

92 հոկտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության
թվաքանակը 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

10 հոկտեմբեր

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 
թվականի հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

14 հոկտեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական
արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայ-
տությամբ 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

7 հոկտեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող 
չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ 
դասակարգման 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

21 հոկտեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 
դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2013 թվականի 
հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

48 հոկտեմբեր

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 

 
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2013 թվականի հունվար-հուլիսին 

ռուսերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

126 սեպտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

127 սեպտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին 

ռուսերեն թղթային/ 
էլեկտրոնային 

117 հոկտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
վիճակը 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 226 հոկտեմբեր
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակ-
ման տեսակը 
(թղթային/ 

էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապա-
րակման 
ամիսը 

 
ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2013թ. հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

7 սեպտեմբեր

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-
օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական 
մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. օգոստոսին 
(2013թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

3 սեպտեմբեր

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2013թ. հունվար-հոկտեմբերին 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն  

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

7 հոկտեմբեր

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-
օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական 
մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. սեպտեմբերին 
(2013թ. հոկտեմբերի 21-ի դրությամբ) 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 հոկտեմբեր

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 

 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2012 
թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության 
ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման) 

հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

326 սեպտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2013 հայերեն, 
անգլերեն  

էլեկտրոնային 96 սեպտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և
կոմունալ տնտեսությունը 2012 թվականին 

հայերեն էլեկտրոնային 163 հոկտեմբեր

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013 հայերեն,
անգլերեն 

էլեկտրոնային 160 հոկտեմբեր

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2012 թվականին 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 190 հոկտեմբեր


