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Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկատվական հոսքերի ինտենսիվաց-

մամբ բնութագրվող արդի աշխարհում էապես կարևորվում է <<վիճակագրական 
եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող>>, տարաբևեռ հակումներ ունեցող, 
պաշտոնական վիճակագրության երեք մասնակիցների` ռեսպոնդենտների, 
սպառողների և հարկատուների հնարավորին <<մեկտեղումը>>, հատկապես` 
ազգային և միջազգային չափանիշներով պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունակու-
թյունների համահարթեցման) պահանջների  տեսանկյունով: 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն շնորհակալություն 
է հայտնում բոլոր ռեսպոնդենտներին (տեղեկատվություն տրամադրողներին), 
որոնց կողմից տրամադրված տեղեկատվության վրա է խարսխված սույն 
վիճակագրական հրապարակումը և ողջունում նրանց ու հարկատուների, որպես 
վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների, արձագանքներն ու առաջարկ-
ները վերոհիշյալ նկատառումներով վիճակագրական հրապարակումների հետագա 
կատարելագործման  համար:  

Հրապարակումների հետագա կատարելագործման համար առաջարկություն-
ները և մեկնաբանությունները խնդրում ենք ներկայացնել ՀՀ վիճակագրական 
կոմիտեի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին: 
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Վիճակագրական տեղեկագիրը պատրաստված է  ըստ  արդյունաբերական 
կազմակերպություններից`ներառյալ անհատ ձեռնարկատերերից ստացված 
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Չափի 

միավորը 

Փաստացի 
թողարկումը 
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հունվարը 
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 Հունվարին 

2019թ. 2018թ 

Ա1 1 2 3 4 Բ 2 

Հանքագործական արդյունաբերության 
արտադրանք        

Հանքագործական 
արդյունաբերության 

արտադրանք 
Խտանյութեր պղնձի հազ. տոննա 24.0 28.2 85.1 Պղնձի  խտանյութ 
Խտանյութեր ցինկի տոննա 729.0 773.0 94.3 Ցինկի  խտանյութ 
Խտանյութեր մոլիբդենի տոննա 822.0 957.0 85.9 Մոլիբդենի  խտանյութ 
Տուֆ հրաբխային սղոցված սալիկների  կամ 
բլոկների տեսքով 

տոննա 113.7 - - Տուֆ ուղիղ կտրվածքի 

Ճալաքար, կոպիճ, քարի հատիկներ, փշրանք 
և փոշի 

հազ. տոննա 56.4 56.4 111.6 Ոչ  հանքային  շինանյութեր 

Տորֆ տոննա 25.0 - - Տորֆ 
Այլ միներալներ (ծակոտկեն լցանյութեր) տոննա 2 777.0 1 513.0 183.5 Ծակոտկեն  լցանյութեր 

Սննդամթերք     Սննդամթերք 

Միս թարմ կամ պաղեցված*  տոննա 1 540.2 1 535.6 100.3 Միս* - ընդամենը 
այդ թվում`        այդ թվում` 

     միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` 
թարմ կամ պաղեցված 

տոննա 546.5 590.0 92.6         տավարի  

    միս խոզի` թարմ կամ պաղեցված տոննա 116.0 139.0 83.5         խոզի  
    միս ոչխարի` թարմ կամ պաղեցված տոննա 76.2 99.6 76.5         ոչխարի  
    միս ընտանի թռչունների` թարմ կամ 
պաղեցված 

տոննա 801.5 707.0 113.4         ընտանի թռչունների  

Երշիկեղեն և համանման մսամթերք մսից, 
ենթամթերքից կամ կենդանիների արյունից 

տոննա 692.4 421.6 164.2 
Մսամթերք, ներառյալ 
երշիկեղեն 

Կիսապատրաստվածքներ մսի կտրտած, 
ներառյալ աղացած միսը և դրանից 
արտադրատեսակները 

տոննա 92.0 39.4 2.3 անգ. Մսի  կիսապատրաստուկներ 

Պահածոներ մսի շոգեխաշած տոննա 9.5 13.7 69.3 Մսի պահածո 
Պահածոներ մսից` բուսական և 
բանջարեղենային խառնուրդով 

տոննա - 0.1 - Մսաբուսական պահածո 

Ձուկ թարմ, պաղեցված կամ սառեցված տոննա 44.3 57.6 76.9 Պաղեցված ձուկ 
Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացրած այլ 
եղանակով, բացի լցոնից, ձողիկներ ձկան 

տոննա 18.0 7.2 2.5 անգ. Ձկան պահածո 

Մրգահյութեր և բանջարահյութեր հազ. լիտր 506.8 615.6 82.3 Բնական հյութեր -ընդամենը 
այդ թվում`        այդ թվում` 

     տոմատի հյութ չխտացրած հազ. լիտր 28.8 9.1 3.2 անգ.       տոմատի հյութեր 

                                                 
1 2019թ.-ի հունվարից ապրանքատեսակների անվանումները հրապարակված են համաձայն 
«Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների (9-նիշ մակարդակով) 
դասակարգչի» (տե´ս,  https://www.armstat.am/file/doc/99512603.pdf):  
2 Սույն ապրանքատեսակների անվանումները համապատասխանում են նախորդ հրապարակումներին և 
ներկայացված են համեմատություններ իրականացնելու նպատակով:  
* Ներառյալ գյուղացիական տնտեսությունների կողմից արտադրվածը (բացառությամբ ներքին սպառումը): 

**Ներառյալ <<Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությամբ>> 
ստացված տնտեսությունների կողմից տեղական արտադրության գնված պանրի, այդ թվում 
տնայնագործական պայմաններում արտադրված պանրի (բացառությամբ ներքին սպառումը) ծավալի 
լրահաշվարկը: 



5 
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 

 

Ա 1 2 3 4 Բ 
     հյութ մրգերից, շաքարի հավելումներով, 
առանց խառնուրդների 

հազ.լիտր 478.0 606.5 78.8       մրգահյութեր 

Բանջարեղեն պահածոյացված 
կարճաժամկետ պահման համար 

տոննա 98.1 132.5 74.0 Բանջարեղենի պահածո 

Տոմատներ պատրաստված և պահածոյացրած 
առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման 

տոննա 0.4 0.1 4.0 անգ. Տոմատի պահածո 

Ձիթապտուղ պահածոյացրած առանց 
քացախի կամ քացախաթթվի օգտագործման, 
չսառեցրած 

տոննա 23.0 7.1 3.2 անգ. 

Ձիթապտուղ 
պահածոյացված, առանց 
քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման, չսառեցված 

Ջեմեր, մրգային դոնդողակներ, մրգային կամ 
ընկույզի խյուսեր և մածուկներ 

տոննա 109.4 44.5 2.4 անգ. Մուրաբա 

Այլ մրգեր մշակված և պահածոյացված  տոննա 14.2 - - Չորացված մրգեր 
Յուղեր զտած, առանց նստվածքի տոննա 16.1 55.1 29.2 Բուսական  յուղ 
Մարգարին և մթերք մածկանման, ճարպերի 
իջեցված և ցածր պարունակությամբ, բացի 
հեղուկ մարգարինից 

տոննա 1.3 3.0 43.3 
Մարգարինային 
արտադրանք 

Կաթ հեղուկ, մշակված հազ. լիտր 437.6 375.6 88.6 Կաթ* 
որից՝ կաթնասեր  9.1 5.1 178.4 որից՝ կաթնասեր 

Կարագ և կաթնային մածուկներ տոննա 52.1 53.4 97.6 Կենդանական յուղ 
Պանիր և կաթնաշոռ** տոննա 1 230.7 1 105.2 111.4 Պանիր և կաթնաշոռ** 

այդ թվում`        այդ թվում` 
           պանիր  տոննա 1 127.6 1 012.5 111.4         պանիր  
          կաթնաշոռ  տոննա 103.1 92.7 111.2         կաթնաշոռ 
Թթված կաթ և մածուն չբուրավետացրած, 
մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ չպարունակող 

տոննա 513.5 495.8 103.6 Մածուն 

Կեֆիր չբուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

տոննա 44.8 36.7 122.1 Կեֆիր 

Թթվասեր չբուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

տոննա 360.6 335.1 109.0 Թթվասեր 

Յոգուրտ բուրավետացված՝ մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
պարունակող 

տոննա 19.8 18.6 106.5 Յոգուրտ 

Թան տոննա 153.8 135.1 113.8 Թան 
Պաղպաղակ և ուտելի սառույց հազ. լիտր 3.9 0.1 39.0 անգ. Պաղպաղակ 
Ալյուր մանր աղացվածքի ցորենաաշորային 
(խառնացանքի) 

տոննա 11 502.8 11 559.1 99.5 Ալյուր 

Ձավարեղեն, խոշոր աղացվածքի ալյուր, 
հատիկներ և այլ մթերք հատիկային 
մշակաբույսերից 

տոննա 96.2 60.4 159.3 Ձավարեղեն 

Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային 
մշակաբույսերի մշակումից ստացված այլ 
մնացուկներ 

տոննա 5 679.2 6 255.2 121.1 

Թեփ, մաղուցք և 
հացահատիկային 
մշակաբույսերի մշակումից 
ստացված այլ մնացուկներ 
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Ա 1 2 3 4 Բ 

Հաց թարմ (ոչ երկարատև պահման) տոննա 22 873.5 22 424.9 102.0 Հաց   
Տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ), ալյուրե 
թարմ  (ոչ երկարատև պահման) այլ 
հրուշակեղեն, թխվածքաբլիթ, մեղրաբլիթ և 
համանման արտադրատեսակներ. 
քաղցրաբլիթ. վաֆլի և վաֆլե թերթեր 

տոննա 682.9 
 

x 
 

x 
Հրուշակեղեն (ալրային 
հիմքով) 

Շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն տոննա 504.6 x x 
Հրուշակեղեն (շաքարի 
հիմքով) 

Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե 
արտադրատեսակներ 

տոննա 367.5 283.4 129.7 Մակարոնեղեն 

Կետչուպ և սոուսներ տոմատի տոննա 16.0 12.1 132.2 Կետչուպ 
Մայոնեզներ, սոուսներ էմուլսացված տոննա 16.0 4.2 3.8 անգ. Մայոնեզ 
Աղ սեղանի (կերակրի) տոննա 2 007.1 766.4 2.6 անգ. Աղ 
Սառեցված պիցցա տոննա 0.2 - - Սառեցված պիցցա 
Կոնյակ հազ. լիտր 2 468.2 1 751.6 140.9 Կոնյակ 
Վիսկի հազ. լիտր 47.0 11.3 4.2 անգ. Վիսկի 
Սպիրտ էթիլային չբնափոխված, զանգվածում 
80%-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ, 
անոթներում 

հազ. լիտր 105.0 345.0 30.4 
Էթիլային  սպիրտ 
(ապրանքային) 

Օղի, այլ, լիկյորներ և խմիչքներ սպիրտային հազ. լիտր 260.5 156.1 166.9 
Օղի և օղու-լիկյորի 
արտադրանք  

այդ թվում`        այդ թվում` 
      լիկյորներ հազ. լիտր 0.4 1.3 30.8      լիկյոր 
      օղի հազ. լիտր 247.0 148.2 166.7      օղի 
      սպիրտային այլ խմիչքներ  հազ. լիտր 13.1 6.6 2.0 անգ.      սպիրտային այլ խմիչքներ 

Գինի խաղողի հազ. լիտր 512.5 262.6 2.0 անգ. 
Գինի (ներառյալ՝ շամպայն 
գինի) 

    որից՝ գինի փրփրուն  (“Շամպայն” տեսակի) հազ. լիտր 43.5 18.1 2.4 անգ. Շամպայն գինի 
Գարեջուր հազ. լիտր 1 000.8 722.5 138.5 Գարեջուր 
Ջրեր հանքային և գազավորած, չքաղցրացրած հազ. լիտր 1 665.4 886.9 1.9 անգ. Հանքային  ջրեր 
Ջրեր բնական հանքային, չգազավորած հազ. լիտր 1 877.5 1 343.3 139.8 Աղբյուրի ջուր 
Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ հազ. լիտր 3 815.6 3 004.5 127.0 Ոչ  ալկոհոլային  խմիչքներ 
Սիգարետներ, սիգարներ, ծխագլանակներ և 
համանման արտադրատեսակներ ծխախոտից 
կամ դրա փոխարինիչներից 

մլն. հատ 2 727.9 2 449.5 111.4 Սիգարետներ 

Մանածագործական արտադրատեսակներ 
և հագուստ     

Մանածագործական 
արտադրատեսակներ 

և հագուստ 
Գործվածքներ տոննա 0.1 - - Բամբակյա գործվածքներ 
Սպիտակեղեն անկողնու հազ. հատ 0.1 0.6 16.7 Անկողնային սպիտակեղեն 
Գորգեր և գորգագործական արտադրատե-
սակներ 

տոննա 1.3 0.6 2.2 անգ. Գորգեր և գորգեղեն 

Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, 
անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, տաք 
բաճկոններ, հողմապահպաններ, փոթոր-
քապահպաններ և համանման տրիկոտաժե 
կամ գործած արտադրատեսակներ  

հազ. հատ 50.1 67.1 74.7 
Բաճկոններ (ներառյալ 
բանվորական) 

Զուգագուլպաներ, ռեյտուզներ, գուլպաներ, 
կիսագուլպաներ և այլ գուլպեղեն, 
տրիկոտաժե կամ գործած 

հազ. զույգ 1 228.3 580.2 2.1 անգ. Գուլպեղեն  
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Ջեմպերներ, պուլովերներ, ժակետներ, 
բաճկոնակներ (ժիլետներ) կամ համանման 
արտադրատեսակներ տրիկոտաժե կամ 
գործած 

հազ. հատ 211.0 201.4 104.8 Տրիկոտաժեղեն 

Փայտանյութ, արտադրատեսակներ փայտից և 
խցանակեղևից, բացի կահույքից, 

արտադրատեսակներ ծղոտից և հյուսկեն 
նյութերից, թուղթ և թղթե արտադրատեսակներ 

    

Փայտանյութ, 
արտադրատեսակներ 

փայտից և խցանակեղևից, 
բացի կահույքից, 

արտադրատեսակներ 
ծղոտից և հյուսկեն նյութերից, 

թուղթ և թղթե 
արտադրատեսակներ 

Բնափայտ սաղարթավոր տեսակների, 
տրամատված եզրով կամ 
սղոցամակերևույթով 

տոննա 83.6 23.4 3.6 անգ. Սղոցանյութեր 

Փայտե կաղապարամածեր բետոնի 
շինարարական աշխատանքների համար, 
փայտե կրող կառուցատարրեր տանիքների 
համար 

տոննա - 20.0 - Շինափայտ 

Ամրաթուղթ պարկային չսպիտակեցված տոննա 284.0 219.0 129.7 Թուղթ 
Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, 
գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

տոննա 353.8 384.0 92.1 Ստվարաթուղթ 

Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ 
ստվարաթղթից  

տոննա 1 192.7 817.8 145.8 Գոֆրե արկղեր 

Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, 
չծալքավորված թղթից կամ ստվարաթղթից 

տոննա  192.6 85.0 2.3 անգ. Ստվարաթղթե արկղեր 

Տետրեր տոննա 10.2 20.0 51.0 Դպրոցական  տետրեր 
Հիմնային քիմիական նյութեր և քիմիական 

արտադրանք     
Հիմնային քիմիական նյութեր 
և քիմիական արտադրանք 

Լաքաներկային նյութեր ակրիլային կամ 
վինիլային պոլիմերների հիմքով, մանրացված 
կամ լուծված ջրային միջավայրում  

տոննա 1 615.5 957.7 168.7 Լաքաներկանյութեր 

Լվացող և լվացքի միջոցներ տոննա 267.1 205.0 130.3 
Լվացող, մաքրող և օսլայող  
միջոցներ 

Օճառ և օրգանական մակերևութաակտիվ 
նյութեր ու որպես օճառ օգտագործվող 
միջոցներ. օճառով կամ լվացող միջոցներով 
տոգորված, պատված թուղթ, բամբակ, թաղիք, 
նրբաթաղիք կամ ոչ գործվածքային նյութեր 

տոննա 23.3 18.4 126.6 Օճառ  

Ռետինե և պոլիմերային արտադրատեսակներ     
Ռետինե և պոլիմերային 
արտադրատեսակներ 

Պոլիմերային արտադրատեսակներ տոննա 1 372.1 1 106.3 124.0 
Պլաստմասե 
արտադրատեսակներ 

Դռներ, պատուհաններ, շրջանակներ դռան և 
պատուհանի պլաստմասսայից 

հատ 978 2060 47.5 
Ալյումինե և 
մետաղապլաստե  
դռներ և պատուհաններ 

Այլ հանքային ոչ մետաղական 
արտադրատեսակներ     

Այլ հանքային ոչ 
մետաղական 

արտադրատեսակներ 
Շշեր, բանկաներ, սրվակներ և այլ տարաներ 
ապակուց, բացի դեղասրվակներից. խցաններ, 
կափարիչներ և այլ խցանման միջոցներ 
ապակուց 

հազ. հատ 10 602.8 8 905.6 119.1 Ապակյա  տարաներ 
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Ա 1 2 3 4 Բ 

Ցեմենտ հազ. տոննա 1.9 16.7 11.4 Ցեմենտ 
Կիր չմարած, կիր մարած և կիր հիդրավլիկա-
կան 

տոննա 4 516.0 1 956.0 2.3 անգ. Կիր 

Գաջ տոննա 1 050.0 687.0 152.8 Գաջ 
Հավաքովի պատրաստի կոնստրուկցիաներ և 
շենքերի ու կառույցների համար այլ 
արտադրատեսակներ ցեմենտից, բետոնից 
կամ արհեստական քարից 

տոննա 1 315.0 2 622.0 50.2 
Հավաքովի  երկաթբետոնե 
 կառուցվածքներ  և  իրեր 

Ապրանքային  բետոն հազ. տոննա 16.2 14.6 111.1 Ապրանքային  բետոն 
Շինարարական շաղախներ տոննա 1 248.0 737.9 169.1 Գիպսային շաղախ 

Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած տոննա  548.7 508.9 107.8 
Երեսպատման  սալեր 
բնական քարից 

այդ թվում`        այդ թվում` 
    տրավերտին մշակված և դրանցից շինվածք-
ներ (բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, 
սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և 
համանման շինվածքներից) 

տոննա 415.8 256.1 162.4         տրավերտինի 

    քար, մշակած (գրանիտ), հուշարձանների 
կամ շինարարության համար և արտադրա-
տեսակներ դրանից 

տոննա - 1.4 -         գրանիտի 

    քար, մշակած (տուֆ) հուշարձանների կամ 
շինարարության համար և արտադրատեսակ-
ներ դրանից 

տոննա 8.5 15.3 55.6         տուֆի 

    քար, մշակած (ֆելզիտ) հուշարձանների 
կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

տոննա 25.4 30.3 83.8         ֆելզիտի   

    քար, մշակած (բազալտ) հուշարձանների 
կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից   

տոննա 99.0 205.8 48.1         բազալտի    

Չորսվակասալեր, եզրաքարեր և սալեր 
սալարկման համար, բնական քարից (բացի 
թերթաքարից) 

տոննա 7.8 97.1 8.0 Բազալտե եզրաքարեր 

Մետաղական արտադրատեսակներ     
Մետաղական 
արտադրատեսակներ 

Ֆեռոմոլիբդեն տոննա 486.0 345.0 140.9 Ֆեռոմոլիբդեն 
Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) 
պողպատից 

տոննա 629.0 2 028.0 31.0 Պողպատե  ձուլվածք 

Պողպատե խողովակներ, սնամեջ 
տրամատներ և դրանց կցամասերը 

տոննա 688.0 758.0 90.8 Պողպատյա  խողովակներ 

Ալյումինե նրբաթիթեղ 0,2 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ   

տոննա 2 115.0 3 151.0 67.1 Ալյումինե փայլաթիթեղ 

Պղինձ կոպտամշակ տոննա - 1 239.0 - Պղինձ  կոնվերտորային    
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Ա 1 2 3 4 Բ 

Պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակներ,համակարգիրչներ, 

էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանք 
    

Պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակներ,համա-
կարգիչներ, էլեկտրոնային և 
օպտիկական սարքավորանք 

Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման 
համար աշխատանքային մասով այլ նյութերից 

հատ 16 46 34.8 Մետաղահատ գործիքներ 

Արտադրատեսակներ սեղանի 
սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, 
դրանց մասերը՝  ձուլված ալյումինից 

հազ. հատ - 0.1 - 
Դրոշմված  ալյումինե 
ամանեղեն 

Տվյալների ավտոմատ մշակման դյուրակիր 
մեքենաներ, 10 կգ-ից ոչ ավել քաշով  
(լափթոփներ, նոութբուքեր), գրպանի ՊԴԱ 
(PDA) համակարգիչներ և համանման 
համակարգիչներ 

հատ 47 21 2.2 անգ. Համակարգիչներ 

Պլանշետ հատ 144 224 64.3 Պլանշետներ 
Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ 
ստուգաճշտող 

հատ 3 834 8 479 45.2 Էլեկտրական հաշվիչներ 

Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ 
չափման կամ վերահսկման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

հատ 1 114 506 2.2 անգ. 
Օպտիկա – մեխանիկական  
սարքեր և սարքավորումներ 

Ժամացույցներ բոլոր տեսակների, բացի 
ժամացույցի մեխանիզմներից և մասերից 

հատ 292 247 118.2 Կենցաղային ժամացույցներ 

Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, 
բազմաֆազ, 750 Վտ-ից ոչ ավել հզորության  

հատ - 2 - 
Էլեկտրաշարժիչներ մինչև 
 0.75 կՎտ հզորության  

Ռելեներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման հազ. հատ 10.5 42.2 25.0 Ռելե 
Կուտակիչներ կապարային, այլ, հեղուկ 
էլեկտրոլիտով 

հատ 2 823 1 679 168.1 
Ավտոմոբիլային 
մարտկոցներ 

Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, 
կիրառվող էլեկտրակապում, միակցիչներով 
կամ առանց դրանց, 1 կՎ-ից ոչ ավելի լարման 

տոննա 78.2 68.8 113.7 
Մալուխներ էլեկտրական  
ցածրավոլտ մինչև 1000 Վ 

Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ,         
1 կՎ-ից ավել լարման 

տոննա 5.3 - - 
Մալուխներ էլեկտրական  
ցածրավոլտ 1000 Վ և ավելի 

Էլեկտրալամպեր շիկացման կամ լամպեր 
գազապարպումային. աղեղալամպեր 

հազ. հատ - 0.8 - 
Լուսավորման 
էլեկտրալամպեր 

Վառարաններ և խցեր, ոչ էլեկտրական, այլ 
(արևային վահանակներ) 

հատ 695 512 135.7 Արևային վահանակներ 

Ոչ էլեկտրական սարքավորանք և գործիքներ 
փափուկ ու կարծր զոդանյութով զոդման կամ 
եռակցման համար, դրանց մասերը. 
մեքենաներ և ապարատներ գազաջերմային 
փոշեպատման համար 

հազ. հատ - 5.5 - 
Ավտոգենային  
սարքավորումներ 

Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ     
Այլ արդյունաբերական 
արտադրատեսակներ 

Ալմաստներ բնական, մշակված 
(ադամանդներ), չագուցված և չամրացված 

կարատ 19 535.0 17 537.0 111.4 Ադամանդներ 

Ոսկերչական արտադրատեսակներ և դրանց 
մասերը. ոսկերչական արտադրատեսակներ 
ոսկուց և արծաթից և դրանց մասերը 

կգ 51.4 36.2 141.2 Ոսկերչական  արտադրանք 
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Ա 1 2 3 4 Բ 

Էներգետիկա        Էներգետիկա 

Էլեկտրաէներգիա 
մլն. կՎտ 

ժամ 
612.1 830.1 73.7 Էլեկտրաէներգիա 

Ջերմային էներգիա հազ. ԳՋ 3.7 5.8 63.8 Ջերմային էներգիա 
 
 

 
 
«Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2019 թվականի  հունվար-փետրվարին», վիճակագրական տեղեկագիրը, համաձայն 
«2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի», նախատեսված է հրապարակել 2019թ. ապրիլին: 

Տեղեկագիրը   պատրաստել է` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և  
էներգետիկայի վիճակագրության բաժինը 

 
Թողարկման պատասխանատու`   

 
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման բաժին   


