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Տեղեկագրի ծածկագիրը`1210-202  

 



 

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: 

Արմստատը 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 առաջարկները վերոհիշյալ նկատառումներով 

վիճակագրական հրապարակումների հետագա կատարելագործման  համար:  

Հրապարակումների հետագա կատարելագործման համար առաջարկություն-

ները և մեկնաբանությունները խնդրում ենք ներկայացնել Վիճակագրական  

տեղեկատվության տարածման բաժին: 

 

 
 

0010, Երևան, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական շենք, 3 

           (+37411) 52-33-56 

Ֆաքս    (+37411) 52-19-21  

Էլեկտրոնային փոստ`  info@armstat.am 

Արմստատի կայք` 
http://www.armstat.am  
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Վիճակագրական տեղեկագիրը պատրաստված է արդյունաբերական 
կազմակերպություններից`ներառյալ անհատ ձեռնարկատերերից ստացված 

վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների, ինչպես նաև ամենամսյա 
վիճակագրական մշտադիտարկման մեջ չընդգրկված տնտեսավարող փոքր ձեռնար-

կատիրության սուբյեկտների կողմից թողարկված արտադրանքի ծավալի գնահատման 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Պայմանական նշաններ 

 
 
 
երևույթը բացակայում է                   - 
 

 

տվյալները ճշգրտված են               ◊ 

 



Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ                   4 

 

 

 

 

Չափի 

միավորը 

Փաստացի թողարկումը 

 

 

2022թ. 

հոկտեմբեր 

հունվար-հոկտեմբեր 

2022թ. 2021թ. 

2022թ. 

2021թ-ի 

նկատմամբ, 

% 

Ա1 1 2 3 4 5 

Հանքագործական արդյունաբերության 
արտադրանք 

       
  

Խտանյութեր պղնձի տոննա 23 085.0 264 175.7 319 266.0 82.7 

Խտանյութեր ցինկի տոննա 800.4 8 193.4 8 803.0 93.1 

Խտանյութեր մոլիբդենի տոննա 1 674.0 19 043.8 18 840.0 101.1 

Տուֆ հրաբխային սղոցված սալիկների  կամ 

բլոկների տեսքով 
տոննա 6 354.5 43 825.0 38 219.6 114.7 

Ավազ, խիճ, կավեր և ճենակավ (կաոլին) 
հազ. 

տոննա 
672.2 3 282.9 2 749.3 119.4 

Այլ միներալներ (ծակոտկեն լցանյութեր) տոննա 14 242.9 193 401.7 190 551.4 101.5 

Սննդամթերքի,խմիչքների և ծխախոտի 
արտադրություն 

         

Միս2 տոննա 11 354.1 43 805.7 46 383.8 94.4 

այդ թվում`          

     միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների  տոննա 7 491.5 23 929.4 25 719.8 93.0 

    միս խոզի տոննա 1 238.8 4 068.7 5 045.6 80.6 

    միս ոչխարի տոննա 1 222.4 3 833.5 3 687.5 104.0 

    միս ընտանի թռչունների  տոննա 1 401.4 11 974.1 11 930.9 100.4 

Ենթամթերք  ընտանի թռչունների, սննդային տոննա 24.3 265.1 45.2 5.9 անգամ 

Երշիկեղեն և համանման մսամթերք մսից, 

ենթամթերքից կամ կենդանիների արյունից 
տոննա 1 113.4 10 655.6 11 209.7 95.1 

Կիսապատրաստվածքներ մսի կտրտած, 

ներառյալ աղացած միսը և դրանից 

արտադրատեսակները 

տոննա 241.3 2 422.7 4 264.7 56.8 

Պահածոներ մսի շոգեխաշած տոննա 14.8 191.1 474.6 40.3 

Ձուկ թարմ, պաղեցված կամ սառեցված տոննա 357.9 3 262.2 3 847.5 84.8 

Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացրած այլ 

եղանակով, բացի լցոնից, ձողիկներ ձկան 
տոննա 23.5 236.9 320.6 73.9 

Ձկնկիթ և ձկնկիթի փոխարինիչներ տոննա 2.8 7.8 9.4 83.0 

Մրգահյութեր և բանջարահյութեր հազ. լիտր 1 750.7 14 934.7 11 760.7 127.0 

այդ թվում`          

     տոմատի հյութ  հազ. լիտր 101.8 872.3 778.4 112.1 

     խնձորի հյութ հազ. լիտր 23.8 119.3 … x 

     մրգահյութերի և բանջարահյութերի 
խառնուրդներ 

հազ. լիտր 1 623.5 13 894.5 10 982.3 126.5 

 
1 2019թ.-ի հունվարից ապրանքատեսակների անվանումները հրապարակված են համաձայն «Արդյունաբերական արտադրանքի 

դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների (9-նիշ մակարդակով) դասակարգչի» (տե´ս,  https://armstat.am/file/doc/99530393.pdf ): 
2  Ներառյալ գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվող անհատական տնեսությունների կողմից արտադրվածը (բացառությամբ ներքին 

սպառումը): 

 «Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների», «միս խոզի» և «միս ոչխարի»  ցուցանիշներում ներառված  են թարմ կամ պաղեցված, իսկ  «միս 

ընտանի թռչունների» ցուցանիշում՝  թարմ կամ պաղեցված, սառեցված  մսերը: 

 

https://armstat.am/file/doc/99530393.pdf


Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ                   5 

 

 

Ա1 1 2 3 4 5 

     այլ մրգահյութեր և բանջարահյութեր հազ. լիտր 1.6 48.6 … x 

Բանջարեղեն պահածոյացված կարճաժամկետ 

պահման համար 
տոննա 1 984.1 11 046.7 12 993.5 85.0 

                                  այդ թվում`          

    բանջարեղեն պահածոյացրած կարճաժամկետ 
պահման համար  

տոննա 1 931.2 10 202.2 12 993.5 78.5 

   վարունգներ և կարնիշոններ, պահածոյացրած 
կարճաժամկետ պահման համար, այլ  

տոննա 52.9 757.5 … x 

   բանջարեղեն պահածոյացրած կարճաժամկետ 
պահման համար, այլ  

տոննա - 87.0 … x 

Այլ բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), 

պահածոյացված առանց քացախի կամ 

քացախաթթվի, բացի բանջարեղենի պատրաստի 

կերակրատեսակներից 

տոննա 605.8 4 581.4 1 965.4 2.3 անգամ 

որից`          

     տոմատներ պատրաստված և պահածոյացրած 
առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման 

տոննա 213.4 1 519.7 1 399.0 108.6 

     խաղողի տերև պահածոյացրած տոննա 3.3 391.1 … x 

     ձիթապտուղ պահածոյացրած առանց քացախի 
կամ քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած 

տոննա 177.0 739.7 566.4 130.6 

     բանջարեղեն և խառնուրդներ բանջարեղենի, 
այլ, պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

տոննա 28.3 201.0 … x 

Ընկույզներ և գետնընկույզ բոված, աղի կամ 

մշակված այլ եղանակով 
տոննա 138.4 1 696.5 1 295.6 130.9 

այդ թվում`          

       գետնընկույզ (ներառյալ գետնընկույզի յուղը) 
բոված, աղ դրած չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

տոննա 13.0 131.1 … x 

       ընկույզ, արևածաղկի սերմեր բոված տոննա 112.0 1 447.8 1 295.6 111.7 

       ընկույզներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, այլ 

տոննա 13.4 117.6 … x 

Յուղեր զտած, առանց նստվածքի տոննա 3.0 52.0 107.2 48.5 

                                 այդ թվում`          

  արևածաղկի յուղ և դրա չափամասերը զտած, 
բայց չենթարկված քիմիական վերափոխության  

տոննա 2.7 25.2 14.1 178.7 

  բուսական այլ յուղեր և ճարպեր, դրանց 
չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության. բուսական յուղերի 
խառնուրդներ և ուրիշ խմբավորումներում 
չներառված այլ բուսական յուղեր (բացի 
եգիպտացորենի յուղից) և դրանց չափամասերը 
զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

տոննա 0.3 26.8 93.1 28.8 

Մարգարին և մթերք մածկանման, ճարպերի 

իջեցված և ցածր պարունակությամբ, բացի հեղուկ 

մարգարինից 

տոննա 20.1 146.5 58.7 2.5 անգամ 



Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ                   6 

 

Ա1 1 2 3 4 5 

Կաթ և կաթնասեր հեղուկ, մշակված տոննա 666.5 6 178.8 6 014.2 102.7 

որից՝ կաթնասեր տոննա 18.8 174.3 164.3 106.1 

Կարագ և կաթնային մածուկներ տոննա 616.7 4 103.4 1 345.1 3.1 անգամ 

Պանիր և կաթնաշոռ3 տոննա 2 098.7 22 725.8 21 953.5 103.5 

այդ թվում`          

                 պանիր  տոննա 1 944.7 21 281.8 20 481.4 103.9 

                 կաթնաշոռ  տոննա 154.0 1 444.0 1 472.1 98.1 

              որից՝ պանրիկ և զանգված պանրիկի 
յուղալի 

տոննա 9.4 74.1 60.7 122.1 

Թթված կաթ և մածուն չբուրավետացրած, մրգերի, 

ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 

չպարունակող 

տոննա 617.9 7 296.4 7 804.7 93.5 

Կեֆիր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների 

կամ կակաոյի հավելումներ չպարունակող 
տոննա 63.7 586.8 585.3 100.3 

Թթվասեր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների 

կամ կակաոյի հավելումներ չպարունակող 
տոննա 480.9 4 569.0 5 465.3 83.6 

Յոգուրտ բուրավետացրած կամ մրգերի, 

ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 

պարունակող 

տոննա 74.9 562.3 549.4 102.3 

Թան տոննա 580.4 5 052.9 4 034.5 125.2 

Պաղպաղակ և ուտելի սառույց տոննա 48.3 8 729.8 13 537.6 64.5 

Ալյուր ցորենի և աշորայի տոննա 17 184.9 149 411.8 122 310.8 122.2 

Ձավարեղեն, խոշոր աղացվածքի ալյուր, 

հատիկներ և այլ մթերք հատիկային 

մշակաբույսերից 

տոննա 173.1 1 372.2 1 145.5 119.8 

Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային 

մշակաբույսերի մշակումից ստացված այլ 

մնացուկներ 

տոննա 6 655.7 58 000.0 48 308.7 120.1 

Հաց թարմ (ոչ երկարատև պահման) տոննա 21 687.4 216 897.9 217 929.3 99.5 

Տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ), ալյուրե թարմ  

(ոչ երկարատև պահման) այլ հրուշակեղեն 
տոննա 795.2 6 969.1 10 874.7 64.1 

Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե 

արտադրատեսակներ 
տոննա 548.0 4 558.4 4 157.3 109.6 

Զտված շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի և 

քիմիապես մաքուր սախարոզ պինդ վիճակում, 

առանց բուրավետացնող և ներկող հավելումների 

տոննա 18 143.7 55 427.5 … x 

Շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն տոննա 987.4 6 884.5 7 086.6 97.1 

Կետչուպ և սոուսներ տոմատի տոննա 126.4 586.7 673.9 87.1 

Մայոնեզներ, սոուսներ էմուլսացված տոննա 31.1 258.6 306.4 84.4 

Կերակրի աղ տոննա 1 488.7 15 779.8 25 852.5 61.0 

Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական 

կենդանիների համար, բացի առվույտի ալյուրից և 

հատիկներից 

տոննա 7 282.9 78 979.7 67 840.7 116.4 

 
3 Ներառյալ «Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությամբ» ստացված տնտեսությունների կողմից 

տեղական արտադրության գնված պանրի, այդ թվում տնայնագործական պայմաններում արտադրված պանրի (բացառությամբ ներքին 

սպառումը) ծավալի լրահաշվարկը: 
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Ա1 1 2 3 4 5 

Կոնյակ4 

հազ. լիտր 

100% 

սպիրտի 

2 404.8 19 352.9 … x 

Վիսկի4 

հազ. լիտր 

100% 

սպիրտի 

114.2 385.1 … x 

Սպիրտ էթիլային չբնափոխված, զանգվածում 

80%-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ, 

անոթներում4 

հազ. լիտր 

100% 

սպիրտի 

0.8 246.5 … x 

Օղի, լիկյոր և սպիրտային այլ խմիչք4 

հազ. լիտր 

100% 

սպիրտի 

180.2 1 834.7 … x 

այդ թվում`          

      լիկյոր 

հազ. լիտր 
100% 

սպիրտի 

- 5.5 … x 

      օղի 

հազ. լիտր 
100% 

սպիրտի 

173.4 1 748.6 … x 

      սպիրտային այլ  խմիչքներ 

հազ. լիտր 
100% 

սպիրտի 

6.8 80.6 … x 

Գինի խաղողի հազ. լիտր 1 287.3 9 545.3 10 316.2 92.5 

            որից՝ գինի փրփրուն  (“Շամպայն” տեսակի) հազ. լիտր 123.2 716.0 517.6 138.3 

Գարեջուր հազ. լիտր 2 440.9 27 239.1 25 362.8 107.4 

Ջրեր հանքային և գազավորած, չքաղցրացված հազ. լիտր 4 902.0 36 153.2 46 931.1 77.0 

Ջրեր բնական հանքային, չգազավորած հազ. լիտր 5 473.4 48 045.0 47 568.7 101.0 

Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ հազ. լիտր 11 074.9 123 587.0 93 220.8 132.6 

Սիգարետներ, պարունակող ծխախոտ կամ 

ծխախոտի և ծխախոտի փոխարինիչների 

խառնուրդներ, ֆիլտրով 

մլն. հատ 3 177.2 22 334.4 19 487.2 114.6 

Մանածագործական և հագուստի 
 արտադրություն5 

         

Գործվածքներ բամբակե մ2 6 149.2 59 665.3 … x 

Սպիտակեղեն անկողնու հատ 12 870 168 072 … x 

Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ մ2 87.3 848.0 … x 

Հագուստ բնական կամ բաղադրանյութային 

կաշվից 
հատ 338 4 614 … x 

Լրակազմեր և կոստյումներ, բաճկոններ և 

պիջակներ աշխատանքային կամ 

մասնագիտական, տղամարդկանց համար 

հատ 12 275 143 119 … x 

 
4 Այստեղ և հետայսու՝ սույն ապրանքատեսակների նախորդ ժամանակաշրջանի տվյալների բացակայությունը 

պայմանավորված է նախկինում կիրառվող «լիտր» չափի միավորից 2022թ-ի հունվարից «լիտր 100% սպիրտի» չափի 

միավորի անցմամբ: 
5 Այստեղ և հետայսու՝ մի շարք ապրանքատեսակների նախորդ ժամանակաշրջանի տվյալների բացակայությունը 

պայմանավորված է 2022թ-ի հունվարից վերջիններիս ագրեգացման նոր՝ ավելի ցածր աստիճանով հավաքմամբ, ինչով 

պայմանավորված փոփոխության է ենթարկվել նաև հավաքվող ապրանքատեսակների անվանացանկը: 
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Ա1 1 2 3 4 5 

Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով 

և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և 

«շորտ») աշխատանքային կամ մասնագիտական, 

տղամարդկանց համար  

հատ 1 315 42 748 … x 

Լրակազմեր և կոստյումներ, բաճկոններ և 

պիջակներ աշխատանքային կամ 

մասնագիտական, կանանց համար 

հատ 2 156 23 429 … x 

Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով 

և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և 

«շորտ») աշխատանքային կամ մասնագիտական, 

կանանց համար 

հատ 2 597 18 454 … x 

Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, 

անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, տաք 

բաճկոններ, հողմապահպաններ, 

փոթորկապահպաններ և համանման տրիկոտաժե 

կամ գործած արտադրատեսակներ 

տղամարդկանց կամ տղաների համար  

հատ 37 507 357 589 … x 

Կոստյումներ, լրակազմեր, բաճկոններ, 

պիջակներ, տաբատներ, կոմբինիզոններ 

լանջապանակներով ու ուսափոկերով, 

կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») և 

համանման տրիկոտաժե կամ գործած 

արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ 

տղաների համար 

հատ 4 414 31 360 … x 

Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, 

անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, տաք 

բաճկոններ, հողմապահպաններ, 

փոթորկապահպաններ և համանման տրիկոտաժե 

կամ գործած արտադրատեսակներ կանանց կամ 

աղջիկների համար  

հատ 29 725 321 379 … x 

Կոստյումներ, լրակազմեր, ժակետներ, զգեստներ, 

կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), շրջազգեստ-

տաբատներ, տաբատներ, կոմբինիզոններ 

լանջապանակներով ու ուսափոկերով, 

կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») և 

համանման տրիկոտաժե կամ գործած 

արտադրատեսակներ կանանց կամ աղջիկների 

համար 

հատ 11 108 175 380 … x 

Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, 

անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, տաք 

բաճկոններ, հողմապահպաններ, 

փոթորկապահպաններ և մանածագործական 

համանման արտադրատեսակներ, բացի 

տրիկոտաժե կամ գործած համանման 

արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար 

հատ 8 630 122 015 … x 

Կոստյումներ և լրակազմեր մանածագործական 

նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 

համանման արտադրատեսակներից, 

տղամարդկանց կամ տղաների համար 

հատ 9 467 41 641 … x 
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Ա1 1 2 3 4 5 

Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով 

և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և 

«շորտ») մանածագործական նյութերից, բացի 

տրիկոտաժե կամ գործած համանման 

արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար 

հատ 41 555 622 050 … x 

Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, 

անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, տաք 

բաճկոններ, հողմապահպաններ, 

փոթորկապահպաններ և մանածագործական 

համանման արտադրատեսակներ, բացի 

տրիկոտաժե կամ գործած համանման 

արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների 

համար 

հատ 4 253 37 224 … x 

Ժակետներ մանածագործական նյութերից, բացի 

տրիկոտաժե կամ գործած համանման 

արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների 

համար 

հատ 960 6 031 … x 

Զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), 

շրջազգեստ-տաբատներ մանածագործական 

նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 

համանման արտադրատեսակներից, կանանց 

կամ աղջիկների համար 

հատ 410 16 833 … x 

Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով 

և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և 

«շորտ») մանածագործական նյութերից, բացի 

տրիկոտաժե կամ գործած համանման 

արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների 

համար 

հատ 15 811 170 247 … x 

Վերնաշապիկներ տրիկոտաժե կամ գործած, 

տղամարդկանց կամ տղաների համար  
հատ 9 633 156 499 … x 

Մայկաներ, վարտիքներ, կիսավարտիքներ, 

գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, խալաթներ, 

բաղնիքի խալաթներ և համանման տրիկոտաժե 

կամ գործած արտադրատեսակներ 

տղամարդկանց կամ տղաների համար  

հատ 259 968 1 741 662 … x 

Բլուզներ, շապիկներ և վերնաշապիկներ 

տրիկոտաժե կամ գործած, կանանց կամ 

աղջիկների համար 

հատ 41 264 271 149 … x 

Կոմբինացիաներ, ներքին կիսաշրջազգեստներ 

(յուբկաներ), կիսավարտիքներ, վարտիքներ, 

գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, պենյուարներ, 

խալաթներ, բաղնիքի խալաթներ և համանման 

տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ 

կանանց կամ աղջիկների համար 

հատ 73 344 559 644 … x 

Վերնաշապիկներ մանածագործական նյութերից, 

բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 

արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար 

հատ 26 510 155 382 … x 
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Ա1 1 2 3 4 5 

Վարտիքներ, կիսավարտիքներ, 

գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, խալաթներ, 

բաղնիքի խալաթներ և համանման 

արտադրատեսակներ մանածագործական 

նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 

համանման արտադրատեսակներից, 

տղամարդկանց կամ տղաների համար 

հատ 5 675 62 913 … x 

Բլուզներ, շապիկներ և վերնաշապիկներ 

մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե 

կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 

կանանց կամ աղջիկների համար 

հատ 40 496 558 241 … x 

Հագուստ և հագուստի պարագաներ նորածնի 

համար, տրիկոտաժե կամ գործած 
հազ. հատ 923.7 6 783.2 … x 

Սպորտային համազգեստ, դահուկային 

համազգեստ, լողազգեստ և այլ տրիկոտաժե կամ 

գործած հագուստ  

հատ 11 134 68 194 … x 

Ձեռնոցներ, թաթպաններ, մատնաբաց ձեռնոցներ, 

տրիկոտաժե կամ գործած 
հազ. հատ 658.2 6 860.1 … x 

Սպորտային կոստյումներ, դահուկային 

կոստյումներ, լողազգեստներ և այլ հագուստ 

մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե 

կամ գործած համանման արտադրատեսակներից 

հատ 1 682 9 468 … x 

Զուգագուլպաներ, ռեյտուզներ, գուլպաներ, 

կիսագուլպաներ և այլ գուլպեղեն, տրիկոտաժե 

կամ գործած 

հազ. զույգ 1 878.4 15 638.2 17 784.5 87.9 

Կոշիկ կաշվե կոշկերեսով, բացի սպորտային 

կոշիկից, պաշտպանական մետաղական 

կոշկաքթով կոշիկից կամ հատուկ կոշիկներիից 

զույգ 26 506 195 443 140 754 138.9  

Կոշիկ, մանածագործական նյութերից 

կոշկերեսով, բացի սպորտային կոշիկից 
զույգ 13 909 61 812 … x 

Փայտանյութի մշակում, փայտից և խցանակեղևից, 
ծղոտից և հյուսկեն նյութերից 

արտադրատեսակների արտադրություն, բացի 
կահույքից, թուղթ և թղթե արտադրատեսակներ 

      

Բնափայտ սաղարթավոր տեսակների, 

տրամատված եզրով կամ սղոցամակերևույթով 
տոննա - 62.2 240.8 25.8 

Ստվարաթուղթ չկավճած, գորշ դարձ երեսով տոննա 141.3 1 303.1 … x 

Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, 

գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
տոննա 2 077.8 15 529.5 4 375.1 3.6 անգամ 

Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ 

ստվարաթղթից  
տոննա 1 330.4 11 300.8 14 203.6 79.6 

Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, 

չծալքավորված թղթից կամ ստվարաթղթից  
տոննա 527.7 2 320.3 2 439.2 95.1 

Թուղթ զուգարանի, թաշկինակներ, հիգիենիկ և 

կոսմետիկական անձեռոցիկներ կամ սրբիչներ, 

մաքրող անձեռոցիկներ կամ սրբիչներ 

թղթազանգվածից, թղթից, թաղանթանյութի 

բամբակից կամ թաղանթանյութի թելքերից 

պաստառից 

տոննա 565.1 5 118.1 … x 
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Ա1 1 2 3 4 5 

Ծրարներ, բացիկ-նամակներ և փոստային, 

հասարակ փոստային բացիկներ թղթից կամ 

ստվարաթղթից. գործավարությունում 

օգտագործվող արկղիկներ, փաթեթներ, տարբեր 

տեսակի թղթերով փոստային հավաքակազմեր, 

գրենական պիտույքներով թղթե տուփեր 

հազ. հատ 868.7 6 766.5 … x 

Գրանցման մատյաններ, հաշվապահական 

հաշվառման գրքեր, թղթապանակներ, բլանկներ և 

համանման այլ գրասենյակային պիտույքներ 

թղթից կամ ստվարաթղթից 

հազ. հատ 3 668.0 34 474.9 … x 

որից՝  տետրեր հազ. հատ 2 245.5 18 319.0 … x 

Հիմնային քիմիական նյութեր և քիմիական 
արտադրանք 

          

Լաքաներկային նյութեր ակրիլային կամ 

վինիլային պոլիմերների հիմքով, մանրացված 

կամ լուծված ջրային միջավայրում  

տոննա 188.2 3 272.5 … x 

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 69.1 737.6 650.1 113.5 

Լվացող և լվացքի միջոցներ տոննա 781.4 6 165.1 5 337.1 115.5 

Կոսմետիկական միջոցներ ձեռքերի և ոտքերի 

մատնահարդարման համար 
հազ. հատ 170.1 640.3 … x 

Շամպուններ, լաքեր մազերի համար, միջոցներ 

մազերի գանգրացման կամ հարդարման համար  
հազ. լ 32.8 296.9 … x 

Ռետինե և պոլիմերային արտադրատեսակներ           

Պոլիմերային միաթելեր, 1մմ-ից ավել լայնական 

հատվածքով, պոլիմերային ձողիկներ, ձողեր և 

ձևավոր տրամատներ 

տոննա 60.8 527.9 … x 

Արհեստական թաղանթներ պնդացած 

պրոտեինից կամ թաղանթանյութից. պոլիմերային 

խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ և կոշտ 

ճկափողեր  

տոննա 596.9 3 897.3 … x 

Այլ պոլիմերային խողովակներ, փողեր, 

ճկախողովակներ, ճկափողեր. դրանց կցամասերը 
տոննա 15.7 316.7 … x 

Պոլիմերային սալեր, թերթեր, թաղանթներ և 

շերտեր, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ 

նյութերի հետ 

տոննա 1 060.7 7 749.7 … x 

Պոլիէթիլենի պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ 

կոնաձև պարկերը և պայուսակները)  
տոննա 444.4 8 332.6 … x 

Պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձև 

պարկերը և պայուսակները) այլ պոլիմերներից, 

բացի պոլիէթիլենից 

տոննա 98.0 891.0 … x 

Պոլիմերային տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և 

համանման արտադրատեսակներ               
տոննա 24.4 417.7 … x 

Պոլիմերային շշեր, սրվակներ և համանման 

արտադրատեսակներ  
հազ. հատ 2 219.2 32 792.3 … x 
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Ա1 1 2 3 4 5 

Պոլիմերային դռներ, լուսամուտներ, դրանց 

շրջանակները, շեմքեր. փակոցափեղկեր, 

շերտափեղկեր ու համանման պոլիմերային 

արտադրատեսակներ և դրանց մասերը 

մ2 5 982.3 49 026.7 … x 

Այլ հանքային ոչ մետաղական 
արտադրատեսակներ 

          

Շշեր, բանկաներ, սրվակներ և այլ տարաներ 

ապակուց, բացի դեղասրվակներից. խցաններ, 

կափարիչներ և այլ խցանման միջոցներ ապակուց 

հազ. հատ 19 833.0 156 630.0 136 517.4 114.7 

Ցեմենտ 
հազ. 

տոննա 
97.2 803.5 701.8 114.5 

Կիր չմարած, կիր մարած և կիր հիդրավլիկական տոննա 3 744.0 26 778.7 38 246.2 70.0 

Գիպս և գաջ տոննա 3 504.9 32 066.9 24 602.5 130.3 

Ապրանքային  բետոն մ3 222 073.8 1 697 613.9 … x 

Շինարարական շաղախներ տոննա 7 605.1 84 248.5 39 731.0 2.1 անգամ 

Մարմար, տրավերտին, լսնակուճ (ալեբաստր) 

մշակված և դրանցից շինվածքներ (բացի 

չորսվակասալերից, եզրաքարերից, սալերից, 

սալիկներից, խորանարդներից և համանման 

շինվածքներից). արհեստական ներկած 

հատիկներ, փշրանք և փոշի մարմարից, 

տրավերտինից, լսնակուճից 

տոննա 1 913.8 16 925.9 … x 

որից`           

      մարմար մշակված և դրանցից շինվածքներ 
(բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, 
սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և 
համանման շինվածքներից) 

տոննա 4.6 41.8 … x 

     տրավերտին մշակված և դրանցից շինվածքներ 
(բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, 
սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և 
համանման շինվածքներից) 

տոննա 1 856.7 16 487.5 … x 

Այլ գեղազարդ կամ շինարարական մշակված քար 

և դրանից շինվածքներ. այլ արհեստական ներկած 

հատիկներ և փոշի բնական քարից. շինվածքներ 

շեղջաքարացված թերթաքարից  

տոննա 11 314.3 57 082.4 56 874.2 100.4 

այդ թվում`           

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

տոննա 373.5 2 844.9 9 184.2 31.0 

     կրաքար այլ, տաշած կամ սղոցած, հարթ կամ 
ուղիղ մակերևույթով, այլ մշակման ենթարկված  

տոննա 39.6 348.7 … x 

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

տոննա 94.4 1 340.0 1 020.7 131.3 

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

տոննա 7 987.0 30 795.7 … x 

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

տոննա 565.8 2 626.0 3 397.7 77.3 

այդ թվում`          
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Ա1 1 2 3 4 5 

                  տուֆ երեսպատման, մշակած 
հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

տոննա 565.0 2 576.9 3 246.1 79.4 

                  տուֆ սրբատաշ, մշակած 
հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

տոննա 0.8 49.1 151.6 32.4 

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

տոննա 99.4 1 554.5 1 130.0 137.6 

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

տոննա 2 082.8 15 579.1 42 141.6 37.0 

    քար, մշակած, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, հուշարձանների, 
վերջնամշակման կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

տոննա 71.8 1 993.5 … x 

Մետաղներ մետաղական արտադրատեսակների 
արտադրության համար 

         

Ֆեռոմոլիբդեն տոննա 807.2 7 841.9 6 023.8 130.2 

Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) 

պողպատից 
տոննա 8 324.0 100 957.2 84 360.2 119.7 

Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և 

դրանց կցամասերը 
տոննա 1 682.0 11 521.8 13 580.3 84.8 

Ալյումինե նրբաթիթեղ 0,2 մմ-ից ոչ ավել 

հաստությամբ   
տոննա 2 612.2 27 047.4 28 016.0 96.5 

Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, 
համակարգիրչներ, էլեկտրոնային և օպտիկական 

սարքավորանք 

          

Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային 

սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 
հատ - 492 1 419 34.7 

Գազի, հեղուկների կամ էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության կամ սպառման հաշվիչներ 
հատ 3 965 42 722 106 475 40.1 

այդ թվում`           

       գազաչափեր, ներառյալ ստուգաճշտող հատ 146 8 676 … x 

      հաշվիչներ հեղուկի, ներառյալ ստուգաճշտող հատ - 1 … x 

      հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ 
ստուգաճշտող, միաֆազ 

հատ 3 624 31 486 99 072 31.8 

      հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ 
ստուգաճշտող, բազմաֆազ 

հատ 194 2 558 7 403 34.6 

Ժամացույցներ բոլոր տեսակների, բացի 

ժամացույցի մեխանիզմներից և մասերից 
հատ 877 8 503 6 305 134.9 

Ռելեներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման հազ. հատ 30.5 264.4 342.3 77.2 

Էլեկտրական կուտակիչներ և դրանց մասերը հատ 2 071 14 087 25 072 56.2 

Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, 

կիրառվող էլեկտրակապում, միակցիչներով կամ 

առանց դրանց, 1 կՎ-ից ոչ ավելի լարման 

կմ 185.5 4 000.0 … x 

Էլեկտրալամպեր շիկացման կամ լամպեր 

գազապարպումային. աղեղալամպեր 
հազ. հատ 2.4 30.6 22.5 136.0 

Հիդրավլիկական պոմպեր հատ - 75 480 15.6 

 



Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ                   14 

 

Ա1 1 2 3 4 5 

Ոչ շարժական ոչ էլեկտրական` արևային 

վահանակներ, շոգե, նավթի, յուղի և համանման 

այլ վառարաններ և տաքացուցիչ սարքավորանք 

հատ 5 550 81 580 29 663 2.8 անգամ 

Թափքեր ավտոտրանսպորտային միջոցների 

համար 
հատ 5 24 13 184.6 

Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ           

Ալմաստներ բնական, մշակված (ադամանդներ), 

չագուցված և չամրացված 
կարատ 13 173.9 113 216.2 105 043 107.8 

Ոսկերչական արտադրատեսակներ և դրանց 

մասերը. ոսկերչական արտադրատեսակներ 

ոսկուց և արծաթից և դրանց մասերը 

կգ 207.9 2 546.2 1 843.7 138.1 

Էներգետիկա           

Էլեկտրաէներգիա 
մլն. կՎտ 

ժամ 
673.8 7 198.0 6 163.2 116.8 

Ջերմային էներգիա հազ. ԳՋ - - 11.3 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 

արտահայտությամբ 2022 թվականի հունվար-նոյեմբերին», վիճակագրական տեղեկագիրը, համաձայն «2022 թվականի 

վիճակագրական ծրագրի», նախատեսված է հրապարակել 2023թ. հունվարին: 

 

 

Տեղեկագիրը   պատրաստել է` Արդյունաբերության և  էներգետիկայի վիճակագրության 

բաժինը 

 

Թողարկման պատասխանատու`   

 

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին   


