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ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
2017թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր 
         

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-
հոկտեմբերին 
 

հայերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային  

36 նոյեմբեր 

ԼՐԱՏՈՒ, թիվ 5(107),սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
 

հայերեն էլեկտրոնային 35 նոյեմբեր

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 
2017թ. հունվար-սեպտեմբեր 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային, 
թղթային 

110 նոյեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի 
հունվար-հոկտեմբերին 
  

հայերեն էլեկտրոնային 7 նոյեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 
թվականի հունվար-հոկտեմբերին 
  

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 8 նոյեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-
նոյեմբերին 
  

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 40 դեկտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 
թվականի հունվար-նոյեմբերին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 8 դեկտեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի 
հունվար-նոյեմբերին 
  

հայերեն էլեկտրոնային 8 դեկտեմբեր
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար- 
սեպտեմբերին 
 

ռուսերեն  էլեկտրոնային 224 նոյեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար- 
հոկտեմբերին 
 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

144 նոյեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար- 
հոկտեմբերին 
 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 140 դեկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-
նոյեմբերին 
 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

136 դեկտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-
նոյեմբերին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 133 դեկտեմբեր 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2017թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
  

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

20 նոյեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2017թ. հունվար-
հոկտեմբերին 
  

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 նոյեմբեր 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագ-
րող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստաց-
ված նախնական հիմնականմակրոտնտեսա-
կան ցուցանիշները 2017թ. հոկտեմբերին 
(2017թ. նոյեմբերի20-ի դրությամբ) 
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

3 նոյեմբեր

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2017 
  

հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 դեկտեմբեր
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2017թ.հունվար-
նոյեմբերին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 դեկտեմբեր 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագ-
րող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստաց-
ված նախնական հիմնականմակրոտնտեսական
ցուցանիշները 2017թ. նոյեմբերին   
(2017թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ) 
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

3 դեկտեմբեր 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 

Հայաստանը թվերով, 2017 հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 131 նոյեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության առևտուրը և 
ծառայությունները (2012-2016 թվականներ) 
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 94 նոյեմբեր

Մեթոդաբանական նշումներ ինովացիայի 
վիճակագրության վերաբերյալ 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 60 նոյեմբեր 

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2017 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային 278 նոյեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 
առևտուրը 2016 թվականին (Ըստ արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման) 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 352 նոյեմբեր 

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2017 
 

հայերեն էլեկտրոնային 268 դեկտեմբեր 

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2017 
 

անգլերեն էլեկտրոնային 238 դեկտեմբեր

Իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության 
փորձնական հետազոտության զեկույց 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 67 դեկտեմբեր 

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2017
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 192 դեկտեմբեր 

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի 
Հանրապետությունում, 2017 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 236 դեկտեմբեր 

Հայաստանում ջրի սատելիտային հաշիվների 
համակարգի ձևավորումը 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 37 դեկտեմբեր

 


