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ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 
2009թ. մայիս-հունիս 
 

 
 

Հրապարակումների անվանումները 
Հրապարակ-

ման տարբերակ 
Էջերի 

քանակը 
Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 
 

   

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-ապրիլին 
 

հայերեն 38 մայիս 

Լրատու, թիվ 2(56), 2009թ. մարտ-ապրիլ 
 

-,,- 19 -,,- 

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 
2009թ. հունվար-մարտ 

հայերեն, 
անգլերեն 

 
96 -,,- 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ  2009թ. հունվար-ապրիլին  
 

հայերեն 7 -,,- 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 2-նիշ 
դասակարգման 2009թ. հունվար-ապրիլին 
 

-,,- 10 -,,- 

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության 
թվաքանակը 2009թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ 
 

-,,- 10 -,,- 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-մայիսին 
 

-,,- 48 հունիս 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ  2009թ. հունվար-մայիսին 
 

-,,- 7 -,,- 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 2-նիշ 
դասակարգման 2009թ. հունվար- մայիսին 
 

-,,- 10 -,,- 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

   

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
համառոտագիրը   2009թ. հունվար-մարտին 
 

հայերեն 50 մայիս 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը բնութագրող ընթացիկ օպերատիվ ամփոփմամբ 
ստացված  նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2009թ. հունվար-ապրիլին 
 

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

1 -,,- 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականին 
անցկացվելիք մարդահամարի նախապատրաստման և 
անցկացման համապետական հանձնաժողովի անդրանիկ 
նիստի աշխատանքների մասին  
  

հայերեն 1 մայիս 

Սպառողական գների ինդեքսը  Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-մայիսին 

հայերեն, 
անգլերեն, 

6 -,,- 
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Հրապարակումների անվանումները 
Հրապարակ-

ման տարբերակ 
Էջերի 

քանակը 
Հրապարակ-
ման ամիսը 

 ռուսերեն 
 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը բնութագրող ընթացիկ օպերատիվ ամփոփմամբ 
ստացված  նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2009թ. հունվար-մայիսին 
 

-,,- 
 

2 
 

հունիս 

Սպառողական գների ինդեքսը  Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-հունիսին 
 

-,,- 5 -,,- 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 
 

   

Գյուղական համայնքների հետազոտության հիմնական 
արդյունքների մասին հաշվետվություն 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

46 մայիս 

Զեկույց աշխատուժը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը 
Հայաստանում (ընտրանքային միանվագ 
հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ)  
 

հայերեն 141 հունիս 

Զեկույց աշխատուժը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը 
Հայաստանում (ընտրանքային միանվագ 
հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ)  
 

անգլերեն 137 -,,- 

Զեկույց առևտրի և բեռնափոխադրումներ իրականացնող 
կազմակերպություններում առևտրային և 
տրանսպորտային հավելագնի վերաբերյալ ընտրանքային 
միանվագ հետազոտության  
 

հայերեն 72 -,,- 

Զեկույց առևտրի և բեռնափոխադրումներ իրականացնող 
կազմակերպություններում առևտրային և 
տրանսպորտային հավելագնի վերաբերյալ ընտրանքային 
միանվագ հետազոտության  
 

անգլերեն 58 -,,- 

Բնապահպանական ծախսերը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2007թվականին 
 

հայերեն 52 -,,- 

Բնապահպանական ծախսերը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2007թվականին 
 

անգլերեն 52 -,,- 

ԾՐԱԳՐԻ  ՆԱԽԱԳԻԾ    

<<2010 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագրի>>նախագիծ  

 
 

հայերեն 177 հունիս 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 
 

   

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 
2008 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ 
դասակարգման ) 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

228 հունիս 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 
 

   

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2009թ. հունվար-մարտին 

ռուսերեն 279 մայիս 
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Հրապարակումների անվանումները 
Հրապարակ-

ման տարբերակ 
Էջերի 

քանակը 
Հրապարակ-
ման ամիսը 

 
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2009թ. հունվար-ապրիլին 
 

հայերեն 115 -,,- 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2009թ. հունվար-ապրիլին 
 

ռուսերեն 111 հունիս 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2009թ. հունվար-մայիսին 
 

հայերեն 114 -,,- 

 
 


