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ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
2018թ. սեպեմբեր-հոկտեմբեր 
    

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-
օգոստոսին 
 

հայերեն  էլեկտրոնային  52 սեպտեմբեր 

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

հայերեն էլեկտրոնային 9 սեպտեմբեր

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

հայերեն  էլեկտրոնային  7 սեպտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն  էլեկտրոնային  56 հոկտեմբեր 

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

հայերեն էլեկտրոնային 7 հոկտեմբեր

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

հայերեն էլեկտրոնային 65 հոկտեմբեր

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

հայերեն  էլեկտրոնային  31 հոկտեմբեր 
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

Շինարարությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն  էլեկտրոնային  18 հոկտեմբեր 

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

հայերեն թղթային/
էլեկտրոնային  

10 հոկտեմբեր

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
հուլիսին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 157 սեպտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
օգոստոսին 
 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

142 սեպտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար- 
օգոստոսին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 137 հոկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

241 հոկտեմբեր

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018թ. հունվար-
օգոստոսին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

8 սեպտեմբեր 

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

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

3 սեպտեմբեր

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

8 հոկտեմբեր
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2018թ. սեպտեմբերին (2018թ. 
հոկտեմբերի 22-ի դրությամբ) 

հայերեն թղթային/ 
էլեկտրոնային 

3 հոկտեմբեր

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի 
Հանրապետությունում, 2018 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 88 սեպտեմբեր 

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները 
Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 
թվականին 
 

հայերեն,
անգլերեն 

էլեկտրոնային 178 հոկտեմբեր

Հայաստանի բնապահպանական 
վիճակագրությունը 2017 թվականին և 
ցուցանիշների 2013-2017թթ. շարժընթացը 
 

հայերեն,
անգլերեն 

էլեկտրոնային 40 հոկտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 
առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման) 
 

հայերեն,
անգլերեն 

էլեկտրոնային 107 հոկտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
Երևան քաղաքը թվերով, 2018 
 

հայերեն,
անգլերեն 

էլեկտրոնային 407 հոկտեմբեր

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 
2018 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 65 հոկտեմբեր 

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 139 հոկտեմբեր 

 


