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ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
 
2015թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր 
 

 
 
 
 
 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-
հոկտեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային  

76 նոյեմբեր 

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. 
հունվար-սեպտեմբեր 

հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

111 նոյեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 
դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 նոյեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայ-
տությամբ 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

7 նոյեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-
նոյեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

76 դեկտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

7 դեկտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 
դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 դեկտեմբեր 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

ռուսերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

128 նոյեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

237 նոյեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին  

ռուսերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

228 դեկտեմբերին

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

134 դեկտեմբերին

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին

ռուսերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

132 դեկտեմբերին

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 6 (96) 
 

 40 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

20 նոյեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2015թ. հունվար-հոկտեմբերին 

հայերեն, 
ռուսերեն, 

  անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

7 նոյեմբեր 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-
օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական 
հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. 

հոկտեմբերին (2015թ. նոյեմբերի 20-ի դրությամբ) 

հայերեն, 
ռուսերեն, 

  անգլերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 նոյեմբեր 

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
2015 

հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 նոյեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2015թ. հունվար-նոյեմբերին 
  

հայերեն, 
ռուսերեն, 

  անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

7 դեկտեմբեր 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-
օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական 
հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. 
նոյեմբերին (2015թ. դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ) 

հայերեն, 
ռուսերեն, 

  անգլերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 դեկտեմբեր 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
2015 

հայերեն 
 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

246 նոյեմբեր 

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
2015 
 

անգլերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

220 նոյեմբեր 

Հայաստանը թվերով, 2015 հայերեն, 
անգլերեն 

 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

122 նոյեմբեր 

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2015 հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

602 նոյեմբեր 

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2015 հայերեն, 
անգլերեն 

 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

157 դեկտեմբեր 

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 
2015 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային 200 դեկտեմբեր 

 


