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հայերեն և ռուսերեն  
на армянском и русском языках 
 

Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տե-
ղեկատվական հոսքերի ինտենսիվացմամբ բնութարվող 
արդի աշխարհում էապես կարևորվում է <<վիճակագ-
րական եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող>>, տարա-
բևեռ հակումներ ունեցող, պաշտոնական վիճակա-
գրության երեք մասնակիցների` ռեսպոնդենտների, սպա-
ռողների և հարկատուների հնարավորին <<մեկտեղում>>, 
հատկապես` ազգային և միջազգային չափանիշներով 
պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունակությունների համա-
հարթեցման) պահանջների տեսանկյունով: 

ՀՀ ԱՎԾ-ն շնորհակալություն է հայտնում բոլոր ռես-
պոնդենտներին (տեղեկատվություն տրամադրողներին), 
որոնց կողմից տրամադրված տեղեկատվության վրա է 
խարսխված սույն վիճակագրական հրապարակումը և 
ողջունում նրանց ու հարկատուներին, որպես վիճակագ-
րական տեղեկատվության սպառողների, արձագանքներն 
ու առաջարկները վերոհիշյալ նկատառումներով վիճա-
կագրական հրապարակումների հետագա կատա-
րելագործման համար:  

 Հրապարակումների հետագա կատարելագործման 
համար առաջարկությունները և մեկնաբանությունները 
խնդրում ենք ներկայացնել ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
մարկետինգի  բաժին: 

 В современном мире, характеризующемся 
разнообразием информации и интенсификацией 
информационных потоков, с точки зрения 
требований перцепции (выравнивания 
коммуникационных способностей) на национальном 
и международном уровнях, особое значение 
придается возможному “приведению в один фокус” 
“находящихся в разных углах статистического 
треугольника” трех участников официальной 
статистики - респондентов, пользователей и 
налогоплательщиков, имеющих разнополярные 
склонности. 

Национальная статистическая служба 
Республики Армения (НСС РА) благодарит всех 
респондентов за предоставленную ими информацию, 
которая легла в основу данной публикации, и, 
исходя из вышеизложенных соображений, 
приветствует любые отзывы и предложения с целью 
дальнейшего усовершенствования статистических 
публикаций. 

Просьба, предложения и комментарии 
направлять в отдел распространения статистической 
информации и маркетинга аппарата НСС РА. 

 

Պայմանական նշաններ  Условные обозначения 

երևույթը բացակայում է - явление отсутствует 
վիճակագրական տվյալներ չկան … нет статистических данных  
ցուցանիշը փոքր է չափման  0 значение показателя меньше единицы измерения 
միավորից ◊ данные уточнены 

   
  Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները    
  բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ: 
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 

 
0010, Երևան, Հանրապետության պողոտա, 
Կառավարական շենք, 3 

           (+37410) 52-33-56 
Ֆաքս    (+37410) 52-19-21  
Էլեկտրոնային փոստ info@armstat.am 
ՀՀ ԱՎԾ կայքէջ http://www.armstat.am  
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 Сайт Интернета НСС РА: http://www.armstat.am (зеркало     
 официального сайта: http://www.armstat.info). 
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