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ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
 
    

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 
թվականի հունվարին 
 

հայերեն էլեկտրոնային  9 մարտ 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի 
հունվարին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 11 մարտ

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-
փետրվարին 
 

հայերեն,
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային 100 մարտ

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած 
հաշվառման հանրագումարները 2020 թվականի 
հունվարի 1-ի դրությամբ 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային  11 մարտ 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 
թվականի հունվար-փետրվարին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  9 ապրիլ

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, համախառն բերքը և միջին 
բերքատվությունը 2019 թվականին 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 
 

էլեկտրոնային  76 մարտ 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի 
հունվար-փետրվարին 
 

անգլերեն 
 

էլեկտրոնային  11 ապրիլ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-
մարտին 
 

հայերեն,
անգլերեն 

էլեկտրոնային 86 ապրիլ 
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը 
(օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) 
տնային տնտեսությունների կողմից 2019 
թվականին 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային  19 ապրիլ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվարին
  

հայերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

191 մարտ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
նոյեմբերին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 183 մարտ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
փետրվարին 
 

հայերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

179 ապրիլ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար- 
փետրվարին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 168 ապրիլ 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի 
կատարման մասին 
 

հայերեն 
  

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 մարտ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-
փետրվարին 
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 10 մարտ

Հայտարարություն  ռեսպոնդենտների համար 
(COVID-19) 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

1 մարտ 

Խնդրանք ԱՐՄՍՏԱՏԻ հետազոտությունների 
մասնակից բնակչությանը (COVID-19) 
 

հայերեն,
անգլերեն, 

 

թղթային/
էլեկտրոնային 

1 մարտ

Հայտարարություն (COVID-19) 
 

հայերեն, 
անգլերեն, 

  

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

1 մարտ 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2020թ. փետրվարին (2020թ. 
մարտի 25-ի դրությամբ) 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

2 մարտ
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-մարտին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

9 ապրիլ 

Անհրաժեշտ պարզաբանումներ ստանալու 
համար վիճակագրական կոմիտեի 
համապատասխան պաշտոնատար անձանց 
կոնտակտային տվյալներ (COVID-19) 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 2 ապրիլ 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2020թ. մարտին (2020թ. ապրիլի 
27-ի դրությամբ) 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

2 ապրիլ 

 
 
 
 
 
 


