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ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 
2009թ. հուլիս-օգոստոս 
 

 

Հրապարակումների անվանումները 
Հրապարակման 

տարբերակ 
Էջերի 

քանակը 

Հրապա-

րակման 

ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 
 

   

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

հայերեն 58 հուլիս 

Լրատու, թիվ 3(57), 2009թ. մայիս-հունիս -,,- 25 -,,- 
Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության 
թվաքանակը 2009թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 

-,,- 10 -,,- 

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

 
-,,- 

 
7 

 
-,,- 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 5-նիշ 
դասակարգման 2009թ. հունվար-հունիսին 

 
-,,- 

 
93 

 
-,,- 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 2-նիշ 
դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի  
2009թ. հունվար-հունիսին 

 
-,,- 

 
68 

 
-,,- 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով 
որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության 2-նիշ 
դասակարգման 2009թ. հունվար-հունիսին 

 
-,,- 

 
34 

 
-,,- 

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 

2009 թ. հունվար-հունիսին 
 

-,,- 
 

12 
 

-,,- 

2009թ. բերքի տակ կատարված ցանքատարածություն-
ների համատարած հաշվառման հանրագումարները  

-,,- 8 օգոստոս 

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

-,,- 55 -,,- 

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 
2009թ. հունվար-հունիս 

հայերեն, 
անգլերեն 

96 -,,- 

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

 
հայերեն 

 
7 

 
-,,- 

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

 
-,,- 

 
10 

 
-,,- 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

   

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

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

 
2 

 
հուլիս 

Սպառողական գների ինդեքսը  Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-հուլիսին 

-,,- 5 -,,- 

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

 
հայերեն 

 
68 

 
օգոստոս 
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2009 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագրի կատարման ընթացքի մասին 

-,,- 2 -,,- 

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

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

 
2 

 
-,,- 

Սպառողական գների ինդեքսը  Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-օգոստոսին 

-,,- 5 -,,- 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 
 

   

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 
2008 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ 
դասակարգման ) 

 
հայերեն, 
անգլերեն 

 
127 

 
հուլիս 

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռ, 
2009  

-,,- 63 -,,- 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերը, 2009 

-,,- 35 -,,- 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 
2008 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ 
դասակարգման ) 

 
-,,- 

 
321 

 
-,,- 

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և 
կոմունալ տնտեսությունը 2008 թվականին 

հայերեն 109 օգոստոս 

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի 
Հանրապետությունում, 2004-2008թթ. 

-,,- 144 -,,- 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 
 

   

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

ռուսերեն 112 հուլիս 

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

հայերեն 294 -,,- 

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

ռուսերեն 275 օգոստոս 

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

հայերեն 146 -,,- 

 
 


