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ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
2018թ. հուլիս-օգոստոս 
    

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-
հունիսին 
 

հայերեն  էլեկտրոնային  46 հուլիս 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ 
մարզերի և ք. Երևանի 2018 թվականի հունվար-
հունիսին 
 

հայերեն էլեկտրոնային  65 հուլիս 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2018 
թվականի հունվար-հունիսին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 90 հուլիս

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 
թվականի հունվար-հունիսին 
 

հայերեն էլեկտրոնային 31 հուլիս 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի 
հունվար-հունիսին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 7 հուլիս 

Շինարարությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-
հունիսին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 17 հուլիս

Հայաստանի Հանրապետության մշտական 
բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի 
հուլիսի 1-ի դրությամբ 
 

հայերեն
 

Էլեկտրոնային/
թղթային 

10 հուլիս

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-
հուլիսին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 44 օգոստոս 
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ 
մարզերի և ք.Երևանի 2017 թվականին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 51 օգոստոս 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2017 
թվականին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 78 օգոստոս 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 
թվականին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 20 օգոստոս 

2018 թվականի բերքի տակ կատարված 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի 
համատարած հաշվառման հանրագումարները 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային 14 օգոստոս 

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 
2018թ. հունվար-հունիս 
 

հայերեն,
անգլերեն 

 

Էլեկտրոնային/
թղթային 

107 օգոստոս

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 
թվականի հունվար-հուլիսին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 9 օգոստոս

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի 
հունվար-հուլիսին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 7 օգոստոս

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
մայիսին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 149 հուլիս

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
հունիսին 
 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

335 հուլիս 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 4 (112) 
 

20 
 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
հունիսին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 318 օգոստոս 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
հուլիսին 
 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

160 օգոստոս

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018թ.հունվար-հունիսին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 հուլիս 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2018թ. հունիսին (2018թ. հուլիսի 
20-ի դրությամբ)  
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

3 հուլիս

Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն 
ըստ սեռի, 2018թ. հունվար-հունիս 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

1 հուլիս

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
հունիսին 
 

հայերեն թղթային/ 
էլեկտրոնային 

26 հուլիս

«2018 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագրի» կատարման ընթացքի 
մասին 
 

հայերեն 
 

 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

2 օգոստոս 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018թ.հունվար-հուլսին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 օգոստոս 

2018 թվականի I և II եռամսյակների Համախառն 
ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) արտադրական 
եղանակով՝ ըստ գործունեության տեսակների և 
ծախսային (եկամուտների օգտագործման) 
եղանակով՝ ըստ ծախսային բաղադրիչների 
նախնական տվյալների մասին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն  

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

6 օգոստոս

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2018թ. հուլիսին (2018թ. 
օգոստոսի 20-ի դրությամբ) 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

3 օգոստոս 
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Ավելացված արժեքն ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող ձեռնարկատիրական 
գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունների չափերի, 2016 
թվականին 
 

հայերեն թղթային/ 
էլեկտրոնային 

12 օգոստոս 

Ավելացված արժեքն ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող ձեռնարկատիրական 
գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունների չափերի, 2016 
թվականին 
 

անգլերեն թղթային/ 
էլեկտրոնային 

12 օգոստոս 

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային 
ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2017 
թվականին 
 

հայերեն էլեկտրոնային 176 օգոստոս 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 
առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման) 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 240 օգոստոս 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական 
վիճակը 2017 թվականին 
 

հայերեն էլեկտրոնային 649 օգոստոս 

 


