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  1.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

1.1 .Շինարարության հիմնական ցուցանիշները
Основные показатели строительства

(ընթացի կ գներով , միլիոն դրամ) (в текущих ценах , милли он дра мов )

2006-
2010

2006 2007 2008 2009 2010

Հիմնական մի-
ջոցների գործար-
կումը x 470879 .7 515089 .0 666750 .3 365830 .2 368767 .5

Ввод в действие
основных средств

Շինարարություն x 643827 .8 671029 .0 858680 .1 579740 .7 588807 .7 Строительство
որից՝ из них :

շին մոնտաժային
աշխատանքներ x 574916 .2 609712 .4 785472 .3 469199 .6 504150 .7

с трои тельн о -м он-
тажные работы

Բնակելի շենքեր,
քառ.մ ընդհանուր
մակերես 2342605 385735 480495 521148 434957 520270

Жилые здания,
кв.м общей пло-
щади

Նախադպրոցա-
կան ուսումնա -
կան հաստատու -
թյուններ , տեղ 227 - - - - 227

Дошкольные у-
чебные учрежде-
ния, мест

Հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություն-
ներ (դպրոցներ) ,
աշակերտական
տեղ 1680 700 - 720 60 200

Общеобразова -
тельны е учебные
учреждения
(школы) ,
ученических мест

Հիվանդանոցներ,
մահճակալ 21 - - - - 21 Больницы, коек
Առաջնային բժշ-
կական օգնու-
թյան հաստատու-
թյուններ (պոլիկ-
լինիկաներ) ,
հաճախումներ`
հերթափոխում 175 - - - 95 80

Учреждения пер-
вой  медицинской
помощи (полик-
линик) ,
посещений в
смену

1.2 .Շինարարության հիմնական ցուցանիշները
Основные показатели строительства

(նախորդ տարվա նկատմամբ ,%   (к предыду щему го ду ,%
/համադրելի գն երով/ ) /в сопос тавимых ценах / )

2006 2007 2008 2009 2010

Հիմնական մի-
ջոցների գործար-
կումը 142.2 125.7 104.2 50.8 96.7

Ввод в действие
основных средств

Շինարարություն 138.4 119.7 103.1 62.6 97.5 Строительство
որից՝ из них :

շին մոնտաժային
աշխատանքներ 136.2 121.9 108.7 56.8 103.3

с трои тельн о -м он-
тажные работы

Բնակելի շենքեր,
քառ.մ ընդհանուր
մակերես 109.2 124.6 108.4 83.5 119.6

Жилые здания,
кв.м общей пло-
щади

Հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություն-
ներ (դպրոցներ) ,
աշակերտական
տեղ 24 .6 - - 8 .3

3 .3
ան գամ

ра за

Общеобразова -
тельны е учебные
учреждения
(школы) ,
ученических мест

Առաջնային բժշ-
կական օգնու-
թյան հաստատու-
թյուններ (պոլիկ-
լինիկաներ) ,
հաճախումներ`
հերթափոխում - - - - 84.2

Учреждения пер-
вой  медицинской
помощи (полик-
линик) ,
посещений в
смену
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1.3 .Շինարարության հիմնական ցուցանիշները
Основные показатели строительства

(200 5թ. նկատմամբ , % (к  200 5г . ,% /в соп оста -
/համադրելի գն երով/ ) ви мых ценах / )

2006 2007 2008 2009 2010

Հիմնական մի-
ջոցների գործար-
կումը 142.2 178.7 186.2 94.6 91.5

Ввод в действие
основных средств

Շինարարություն 138.4 165.7 170.8 106.9 104.2 Строительство
որից՝ из них :

շին մոնտաժային
աշխատանքներ 136.2 166.0 180.4 102.5 105.9

с трои тельн о -м он-
тажные работы

Բնակելի շենքեր,
քառ.մ ընդհանուր
մակերես 109.2 136.0 147.5 123.1 147.3

Жилые здания,
кв.м общей пло-
щади

Հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություն-
ներ (դպրոցներ) ,
աշակերտական
տեղ 24.6 - 25 .3 2 .1 10.8

Общеобразова -
тельны е учебные
учреждения
(школы) ,
ученических мест

1.4 .Գների ինդեքսները շինարարությունում
      Индексы цен в  строительстве

(նախորդ տարվա նկատմամբ ,%) (к п редыду щему го ду ,%)

2006 2007 2008 2009 2010

Հիմնական մի-
ջոցների գործար-
կումը 106.9 104.3 124.2 108.0 104.2

Ввод в действие
основных средств

Շինարարություն 106.9 104.3 124.2 108.0 104.2 Строительство
որից՝ из них :

շին մոնտաժային
աշխատանքներ 106 .4 104 .2 118 .5 105 .2 104 .0

с трои тельн о -м он-
тажные работы


