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Հավելված  9 

2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 
 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ 

 
 

հ/հ Ծածկա-
գիրը 

Հրապարակման անվանումը Հրապարակ-
ման ձևը
  

Հրապա-
րակման 

տար-
բերակը  

Թողարկման  
(հրապարակման) 
ժամկետը (ամիսը 
(եռամսյակը) կամ  

օրը հաշվետու 
ժամանակշրջանից

հետո)
1. 1000-201 2018 թվականի վիճակագրական

հրապարակումների համացանկ (էլեկտրոնային) 
 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր

հայերեն, 
անգլերեն 

 

հունվար
 

2. 1000-203 Ազգային ամփոփ տվյալների էջ (էլեկտրոնային) վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր

անգլերեն 
 

օրական
 

3. 1300-301 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի
Հանրապետությունում  (էլեկտրոնային, թղթային) 
 

մամուլի
հաղորդա-
գրություն 

 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

 

3-րդ 
աշխատանքային 

օրը, 
( 2017 թվականի 

դեկտեմբերը` 
հունվարի 

 10-ին)
4. 1300-201 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի

Հանրապետությունում (էլեկտրոնային) 
վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 
 

8-րդ աշխատան-
քային օրը, 

 (տարեկանը` 
հունվարի 25-ին)

5. 1000-301 Հայաստանի Հանրապետության  սոցիալ-
տնտեսական վիճակը  բնութագրող ընթացիկ-
օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական 
հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ 
(էլեկտրոնային, թղթային) 

մամուլի
հաղորդա-
գրություն 

 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

20,
(2017 թվականի 
դեկտեմբերը` 

հունվարի 25-ին) 

6. 1000-202 Լրատու (էլեկտրոնային) 
 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր

հայերեն երկամսյա
պարբերակա-
նությամբ` 20

7. 1220-201 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և 
սարքինության վիճակի մասին` 2018 թվականի 
հունվարի 1-ի դրությամբ (էլեկտրոնային)

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր

հայերեն փետրվար
 

8. 1000-302 Հայաստանի Հանրապետության  սոցիալ-
տնտեսական վիճակը բնութագրող 
մակրոտնտեսական  ցուցանիշների       
համառոտագիր (եռամսյակային)  
(էլեկտրոնային) 
 

մամուլի
հաղորդա-
գրություն 

 

հայերեն «Հայաստանի
Հանրապետության

սոցիալ-տնտե-
սական վիճակը» 
տեղեկատվական 

ամսական զեկույցի
հրապարակումից 

հետո 2 
աշխատանքային  
օրվա ընթացքում

9. 1000-303 Թեմատիկ հաղորդագրություններ
(էլեկտրոնային, թղթային) 
 

մամուլի
հաղորդա-
գրություն 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

ըստ անհրաժեշ-
տության 

 
10. 1000-401 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական վիճակը  
(էլեկտրոնային, թղթային) 

տեղեկատվա-
կան ամսական 

զեկույց

հայերեն 30/31

11. 1000-402 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը (էլեկտրոնային) 
 

տեղեկատվա-
կան ամսական 

զեկույց

ռուսերեն 35/36

12. 1220-202 Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած 
հաշվառման հանրագումարները (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
տեղեկագիր

հայերեն, 
անգլերեն 

մարտ

13. 1220-203 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, համախառն բերքը  և միջին 
բերքատվությունը (էլեկտրոնային) 
 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն, 
անգլերեն 

մարտ
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հ/հ Ծածկա-
գիրը 

Հրապարակման անվանումը Հրապարակ-
ման ձևը
  

Հրապա-
րակման 

տար-
բերակը  

Թողարկման  
(հրապարակման) 
ժամկետը (ամիսը 
(եռամսյակը) կամ  

օրը հաշվետու 
ժամանակշրջանից

հետո)
14. 1210-201 Արդյունաբերական կազմակերպությունների

հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության 2-նիշ դասակարգման 
(էլեկտրոնային)   

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 40
 
 
 

15. 1210-202 Արդյունաբերական կազմակերպություններում
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը  
բնեղեն արտահայտությամբ (էլեկտրոնային) 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 40

16. 1210-203 Արդյունաբերական կազմակերպությունների
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության 2-նիշ դասակարգման, ըստ 
մարզերի և Երևան քաղաքի (էլեկտրոնային) 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 40

17. 1210-204 Արդյունաբերական կազմակերպությունների
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության 5-անիշ դասակարգման 
(էլեկտրոնային) 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 40

18. 1210-205 Արդյունաբերական կազմակերպությունների
հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական 
գործունեության 2-նիշ դասակարգման 
(էլեկտրոնային) 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 40

19. 1230-201 Շինարարությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում (էլեկտրոնային)  

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր

հայերեն 40

20. 5100-201 Հայաստանի Հանրապետության բնակչության
թվաքանակը  2018 թվականի.  
         հունվարի 1-ի դրությամբ 
         ապրիլի 1-ի դրությամբ 
         հուլիսի 1-ի դրությամբ 
         հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 
(էլեկտրոնային, թղթային) 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 
 

28 ապրիլի, 
60/62 
30/31, 

           30/31 

21. 1220-204 Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը 
(օգտագործումը)  անհատական (գյուղացիական) 
տնային տնտեսությունների կողմից (էլեկտրոնային)

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն, 
անգլերեն 

ապրիլ

22. 5900-201 Պարենային ապահովություն և աղքատություն
(էլեկտրոնային, թղթային) 
 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր

հայերեն, 
անգլերեն 

50

23. 4100-103 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
առևտուրը 2017 թվականին (ըստ ԱՏԳԱԱ 10-նիշ 
դասակարգման) (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն, 
անգլերեն 

օգոստոս

24. 1220-205 2018 թվականի բերքի տակ կատարված  
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի 
համատարած հաշվառման հանրագումարները 
(էլեկտրոնային) 

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն 
անգլերեն 

 

օգոստոս

25. 4400-101 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
հաշիվներ, 2018 (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

սեպտեմբեր

26. 1300-101 Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի
Հանրապետությունում, 2018 (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

սեպտեմբեր

27. 5200-101 Հայաստանի Հանրապետության  սոցիալական
վիճակը 2017 թվականին (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն սեպտեմբեր

28. 5800-301 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, 2018 (էլեկտրոնային) 

մամուլի
հաղորդա-
գրություն

հայերեն,  
անգլերեն 

սեպտեմբեր
 

29. 5800-101 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, 2018 (վիճակագրական-
վերլուծական զեկույց) (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն սեպտեմբեր
 

30. 5800-102 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, 2018 (վիճակագրական-
վերլուծական զեկույց) (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու 

անգլերեն սեպտեմբեր
 

31. 4100-102 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
առևտուրը 2017 թվականին (ըստ ԱՏԳԱԱ  4-նիշ 
դասակարգման) (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն, 
անգլերեն 

հոկտեմբեր

32. 5700-101 Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային
ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2017 
թվականին (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն հոկտեմբեր
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հ/հ Ծածկա-
գիրը 

Հրապարակման անվանումը Հրապարակ-
ման ձևը
  

Հրապա-
րակման 

տար-
բերակը  

Թողարկման  
(հրապարակման) 
ժամկետը (ամիսը 
(եռամսյակը) կամ  

օրը հաշվետու 
ժամանակշրջանից

հետո)
33. 1000-102 Հայաստանի Հանրապետության մարզերը  և

Երևան քաղաքը  թվերով, 2018 (էլեկտրոնային)
վիճակագրական

ժողովածու
հայերեն, 
անգլերեն 

հոկտեմբեր

34. 5600-101 Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները
Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 
թվականին (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն, 
անգլերեն 

հոկտեմբեր

35. 5600-201 Հայաստանի բնապահպանական 
վիճակագրությունը 2017 թվականին և 
ցուցանիշների 2012-2017թթ. շարժընթացը 
(էլեկտրոնային)   

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր 

հայերեն, 
անգլերեն 

հոկտեմբեր

36. 1000-104 Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018
(էլեկտրոնային) 

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

հոկտեմբեր

37. 2000-101 Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 
2018 (էլեկտրոնային) 

վիճակագրական 
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

հոկտեմբեր

38. 4100-101 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին  
առևտուրը 2017 թվականին (ըստ ԱՏԳԱԱ  2-նիշ 
դասակարգման) (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն, 
անգլերեն 

նոյեմբեր

39. 1100-101 Հայաստանի ազգային հաշիվներ, 2018
(էլեկտրոնային) 

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

նոյեմբեր

40. 1000-204 «Ատլաս» Հայաստանի Հանրապետությունն ըստ
մարզերի և Երևան քաղաքի (2017 թվականի 
ցուցանիշներ) (էլեկտրոնային)

վիճակա-
գրական 

տեղեկագիր

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

նոյեմբեր
 

41. 1000-101 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2018
(էլեկտրոնային, թղթային) 
 

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

նոյեմբեր

42. 1000-103 Հայաստանը թվերով, 2018 (էլեկտրոնային) վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

նոյեմբեր

43. 1000-105 Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և
Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի 
վերաբերյալ առանձին հրապարակումներ 
(էլեկտրոնային) 

վիճակագրական
ժողովածու 

հայերեն նոյեմբեր

      Հայաստանի Հանրապետության 
    մայրաքաղաք Երևանը թվերով, 2018

 

    Հայաստանի Հանրապետության 
    Արագածոտնի մարզը թվերով, 2018
    Հայաստանի Հանրապետության Արարատի 
    մարզը թվերով, 2018 
    Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի 
    մարզը թվերով, 2018 
    Հայաստանի Հանրապետության 
    Գեղարքունիքի մարզը թվերով, 2018
    Հայաստանի Հանրապետության Լոռու 
    մարզը թվերով, 2018 
    Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի 
    մարզը թվերով, 2018 
    Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի 
    մարզը թվերով, 2018 
    Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի 
    մարզը թվերով, 2018 
    Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի 
    մարզը թվերով, 2018 
    Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի 
    մարզը թվերով, 2018 

44. 1400-101 Աշխատանքի շուկան Հայաստանի
Հանրապետությունում, 2018 (էլեկտրոնային)

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

դեկտեմբեր

45. 5100-101 Հայաստանի Ժողովրդագրական ժողովածու, 
2018 (էլեկտրոնային) 

վիճակագրական
ժողովածու

հայերեն, 
անգլերեն 

դեկտեմբեր

 
 


