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   Տեղեկագրի ծածկագիրը` 1230-201 

 



 
 
Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկատվական հոսքերի 

ինտենսիվացմամբ 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 

ունակությունների համահարթեցման) պահանջների  տեսանկյունով: 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը      

(ՀՀ ԱՎԾ) 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 

առաջարկությունները և մեկնաբանությունները խնդրում ենք ներկայացնել ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի  վիճակագրական տեղեկատվության տարածման  և  մարկետինգի 

բաժին: 

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 (հայելային կայքէջ` http://www.armstat.info) 

 
 
 Պայմանական նշաններ 
 
 
       Երևույթը  բացակայում է                              - 
  
         Չնչին մեծություն                                         0.0 
 
 
   
       Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան  

       տարբերությունները  բացատրվում են տվյալների  կլորացմամբ: 
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Սույն տեղեկագիրը կազմված է հանրապետության տարածքում 

ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացվող շինարարության 

վերաբերյալ ստացված վիճակագրական հաշվետվությունների և դիտարկումների 

տվյալներով:  
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   Շինարարության իրականացումը, հիմնական  միջոցների,  
   բնակելի  շենքերի և սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների   
   գործարկումը   Հայաստանի   Հանրապետությունում  2011թ. հունվար-   
   հունիսին 
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        իրականացված  շինարարությունն ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի……….................8 
 
     6.Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (դպրոցների) 

       գործարկումը, իրականացված  շինարարությունն ըստ ՀՀ մարզերի և  
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        հաստատությունների գործարկումը, իրականացված  
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Շինարարության իրականացումը, հիմնական  միջոցների, բնակելի շենքերի և 
սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկումը Հայաստանի  

Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-հունիսին 
 

1. Հիմնական միջոցների  գործարկման և իրականացված  շինարարության  փոփոխության տեմպերը 
  

2011թ. հունվար-հունիսը 
2010թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ, % 

 

Գործարկվել են 
հիմնական 
միջոցներ 

Շինարարություն այդ թվում` 
շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 

Ընդամենը ՀՀ 94.8 86.2 93.4 
          այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    15.4 106.5 111.5 

   համայնքների  միջոցների 37.8 2.4 անգամ 2.1 անգամ 

   միջազգային վարկերի 32.9 29.7 34.1 
                   այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի 127.9 55.9 55.3 
         Զարգացման և վերակառուցման  Եվրոպական   
         բանկի վարկի - 27.5 18.8 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի 101.4 88.7 84.1 

   մարդասիրական օգնության  միջոցների   26.8 155.2 151.0 
                  այդ թվում.    
         <<Հայաստան>>  համահայկական  հիմնա- 
         դրամի  միջոցների - 35.6 35.6 
         Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից հանգա- 
         նակված միջոցների - 125.5 125.5 

         այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների   27.7 168.9 164.5 

   կազմակերպությունների  միջոցների 150.5 90.2 99.0 

   բնակչության   միջոցների 110.6 93.9 94.8 

 
 
2. Հիմնական միջոցների  գործարկումը, իրականացված  շինարարությունն  ըստ ՀՀ մարզերի   
    և ք.Երևանի 

  Ընթացիկ գներով, միլիոն դրամ 

 Գործարկվել են 
հիմնական 
միջոցներ 

Շինարարություն այդ թվում` 
շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 

Ընդամենը ՀՀ 53549.9 146599.1 114870.4 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    1229.3 24915.5 23131.1 

   համայնքների  միջոցների 31.7 936.0 821.8 

   միջազգային վարկերի 3320.6 9437.3 7710.8 
                    այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի 1496.3 6730.4 5230.4 
         Զարգացման և վերակառուցման  Եվրոպական   
         բանկի վարկի - 431.5 296.8 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի 1824.3 1450.5 1362.6 

         Գերմանիայի զարգացման   վարկերի բանկի   - 536.6 536.6 

         այլ - 288.3 284.4 

    մարդասիրական օգնության միջոցների   438.9 17155.6 16161.6 
                      այդ թվում.    
        <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի   
         միջոցների - 273.9 273.9 

         ՄԱԿ-ի միջացների   25.4 10.4 10.4 
         Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից հանգա- 
         նակված միջոցների - 1467.5 1467.5 

         այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների 413.5 15403.8 14409.8 

    կազմակերպությունների   միջոցների 30025.9 73742.8 47674.2 

    բնակչության   միջոցների 18503.5 20411.9 19370.9 
    

♦ՀՀ Արագածոտնի մարզ 3211.6 6052.5 5880.9 
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 Գործարկվել են 
հիմնական 
միջոցներ 

Շինարարություն այդ թվում` 
շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 

          այդ թվում ի  հաշիվ.    

  պետական բյուջեի    191.2 1400.3 1269.0 

   համայնքների  միջոցների 10.2 2.9 2.9 

   միջազգային վարկերի 749.8 583.9 549.0 
                 այդ թվում.    
         Համաշխարհային բանկի վարկի 321.1 552.2 517.3 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի 428.7 31.7 31.7 

   մարդասիրական օգնության միջոցների   8.7 1572.9 1568.5 
                 այդ թվում.    

        այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների 8.7 1572.9 1568.5 

   կազմակերպությունների  միջոցների 49.2 151.5 150.5 

   բնակչության   միջոցների 2202.5 2341.0 2341.0 
    

♦ՀՀ Արարատի մարզ 3526.8 8945.8 8749.1 
           այդ թվում ի  հաշիվ.    

  պետական բյուջեի    - 615.6 498.7 

   համայնքների  միջոցների - 4.1 4.1 

   միջազգային վարկերի - 263.1 207.8 
              այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի - 102.8 69.9 

        Ասիական Զարգացման բանկի վարկի - 160.3 137.9 

   մարդասիրական օգնության միջոցների   - 3909.4 3902.0 
              այդ թվում.    

      այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների - 3909.4 3902.0 

   կազմակերպությունների   միջոցների 195.3 795.8 795.2 

   բնակչության   միջոցների 3331.5 3357.8 3341.3 
    

 ♦ՀՀ Արմավիրի մարզ         608.2 8051.6 7523.4 
       այդ թվում ի  հաշիվ.    

  պետական բյուջեի    217.0 855.5 848.7 

   համայնքների  միջոցների - 1.2 1.2 

   միջազգային վարկերի - 981.6 962.6 
                   այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի - 954.0 935.0 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի - 27.6 27.6 

   մարդասիրական օգնության միջոցների   122.2 3316.1 3314.0 
                     այդ թվում.    
        Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից  հանգա- 
        նակված միջոցների - 1271.0 1271.0 

        այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների 122.2 2045.1 2043.0 

   կազմակերպությունների   միջոցների 269.0 2861.8 2361.5 

   բնակչության   միջոցների - 35.4 35.4 
    

♦ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ 1011.5 4647.7 4308.7 
           այդ թվում ի  հաշիվ.    

  պետական բյուջեի    57.0 1395.4 1271.6 

   համայնքների  միջոցների 5.4 2.5 2.5 

   միջազգային վարկերի 42.0 1587.3 1399.5 
                 այդ թվում.    
         Համաշխարհային բանկի վարկի 42.0 298.1 248.9 
        Զարգացման և վերակառուցման  Եվրոպական   
        բանկի վարկի - 431.5 296.8 

        Ասիական Զարգացման բանկի վարկի - 569.4 569.4 

         այլ - 288.3 284.4 

   մարդասիրական օգնության միջոցների   266.0 561.7 556.0 
              այդ թվում.    
        Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից  հանգա- 
        նակված միջոցների - 1.7 1.7 

         այլ  մարդասիրական օգնության  միջոցների   266.0 560.0 554.3 

   կազմակերպությունների   միջոցների 225.9 682.3 661.2 
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 Գործարկվել են 
հիմնական 
միջոցներ 

Շինարարություն այդ թվում` 
շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 

   բնակչության   միջոցների 415.2 418.5 417.9 
    

♦ՀՀ Լոռու մարզ 1264.8 8081.7 7870.2 
           այդ թվում ի  հաշիվ.    

  պետական բյուջեի    242.8 4689.2 4513.5 

   համայնքների  միջոցների 7.6 14.8 14.8 

   միջազգային վարկերի 95.7 790.1 777.6 
                  այդ թվում.    
         Համաշխարհային բանկի վարկի 95.7 250.8 238.3 

        Ասիական Զարգացման բանկի վարկի - 17.5 17.5 

       Գերմանիայի զարգացման   վարկերի բանկի - 521.8 521.8 

   մարդասիրական օգնության միջոցների   - 618.2 596.5 
                   այդ թվում.    
         <<Հայաստան>> համահայկական   հիմնադրամի 
         միջոցների - 17.8 17.8 
         Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից հանգա- 
         նակված միջոցների - 77.1 77.1 

         այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների - 523.3 501.6 

   կազմակերպությունների  միջոցների 268.5 1267.1 1265.5 

   բնակչության   միջոցների 650.2 702.3 702.3 
    

♦ՀՀ Կոտայքի մարզ      3341.5 14258.5 10394.6 
          այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    223.6 819.2 705.0 

   համայնքների  միջոցների - 1.8 1.8 

   միջազգային վարկերի 858.7 968.9 953.0 
                այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի - 798.5 785.9 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի 858.7 170.4 167.1 

   մարդասիրական օգնության միջոցների   - 1072.8 1067.5 
              այդ թվում.    
         <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի   
          միջոցների - 51.0 51.0 

         այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների - 1021.8 1016.5 

   կազմակերպությունների   միջոցների 226.3 8760.4 5031.9 

   բնակչության   միջոցների 2032.9 2635.4 2635.4 
    

♦ՀՀ Շիրակի մարզ 580.7 8887.3 8027.1 
          այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    - 6681.4 5969.4 

   համայնքների  միջոցների - 5.7 5.7 

   միջազգային վարկերի - 462.2 461.6 
              այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի - 340.8 340.2 

        Ասիական Զարգացման բանկի վարկի - 106.6 106.6 

       Գերմանիայի զարգացման   վարկերի բանկի - 14.8 14.8 

   մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 698.8 661.7 
             այդ թվում.    
         Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից հանգա- 
         նակված միջոցների - 11.2 11.2 

         այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների - 687.6 650.5 

   կազմակերպությունների   միջոցների 240.5 527.9 518.2 

   բնակչության   միջոցների 340.2 511.3 410.5 
    

♦ՀՀ Սյունիքի մարզ 1884.1 9241.1 4896.4 
           այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    183.9 686.9 663.6 

   համայնքների  միջոցների 6.4 3.4 3.4 
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 Գործարկվել են 
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միջոցներ 

Շինարարություն այդ թվում` 
շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 

   միջազգային վարկերի 690.3 293.3 217.2 
                 այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի 403.1 221.2 151.5 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի 287.2 72.1 65.7 

    մարդասիրական օգնության միջոցների   16.6 352.7 340.9 
                 այդ թվում.    
         <<Հայաստան>>  համահայկական  հիմնադրամի  
         միջոցների - 50.8 50.8 

         այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների 16.6 301.9 290.1 

   կազմակերպությունների   միջոցների 844.9 7871.1 3639.0 

   բնակչության   միջոցների 142.0 33.7 32.3 
    

♦ՀՀ Վայոց ձորի մարզ 122.8 1101.9 976.3 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    - 366.3 359.3 

   միջազգային վարկերի - 242.1 219.6 
                 այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի - 120.2 97.7 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի - 121.9 121.9 

   մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 99.9 96.1 
                 այդ թվում.    

        այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների - 99.9 96.1 

   կազմակերպությունների   միջոցների 2.4 270.2 245.3 

   բնակչության   միջոցների 120.4 123.4 56.0 
    

♦ՀՀ Տավուշի մարզ 786.0 4347.4 4157.6 
           այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    61.7 603.4 534.2 

   համայնքների  միջոցների 0.2 5.4 5.4 

   միջազգային վարկերի 249.7 343.7 309.5 
                 այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի - 244.7 210.5 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի 249.7 99.0 99.0 

   մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 523.3 516.7 
                 այդ թվում.    
        <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի   
        միջոցների - 34.9 34.9 

          ՄԱԿ-ի միջոցների - 4.1 4.1 

          այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների - 484.3 477.7 

   կազմակերպությունների   միջոցների 139.5 2560.7 2480.9 

   բնակչության   միջոցների 334.9 310.9 310.9 
    

♦ք.Երևան 37211.9 72983.6 52086.1 
           այդ թվում ի  հաշիվ.    

   պետական բյուջեի    52.1 6802.3 6498.1 

   համայնքների  միջոցների 1.9 894.2 780.0 

   միջազգային վարկերի 634.4 2921.1 1653.4 
                 այդ թվում.    

         Համաշխարհային բանկի վարկի 634.4 2847.1 1635.2 

         Ասիական Զարգացման բանկի վարկի - 74.0 18.2 

   մարդասիրական օգնության  միջոցների   25.4 4429.8 3541.7 
                 այդ թվում.    
       <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի   
        միջոցների - 119.4 119.4 

        ՄԱԿ-ի միջոցների 25.4 6.3 6.3 
        Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից հանգա- 
       նակված միջոցների - 106.5 106.5 

        այլ  մարդասիրական օգնության միջոցների - 4197.6 3309.5 

   կազմակերպությունների   միջոցների 27564.4 47994.0 30525.0 

   բնակչության   միջոցների 8933.7 9942.2 9087.9 
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3. Շինարարության ծավալներն ըստ  տնտեսական  գործունեության տեսակների 

 
                                     Ընթացիկ գներով, միլիոն դրամ 

Շինարարություն  
Գործարկվել են 

հիմնական 
միջոցներ ընդամենը 

այդ թվում` 
շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 

Ընդամենը ՀՀ 53549.9 146599.1 114870.4 
               այդ թվում.    
գյուղատնտեսություն, անտառային տնտե-
սություն և ձկնորսություն - 16440.1 14141.5 
հանքագործական արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում 834.5 7627.1 3391.6 

մշակող արդյունաբերություն 1785.4 8809.6 4339.6 
էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 
լավորակ  օդի  մատակարարում 1983.5 11831.4 7829.3 
ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոննե-
րի կառավարում և վերամշակում 3370.0 6255.4 5864.3 

շինարարություն - 17.8 17.8 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտո-
մեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 1871.5 3576.6 2976.0 
տրանսպորտ 11696.8 6759.9 6691.8 
կացություն և հանրային սննդի կազմա-
կերպում 780.9 2410.8 1926.6 

տեղեկատվություն և կապ 4291.4 14514.9 4328.1 
ֆինանսական և ապահովագրական գոր-
ծունեություն 129.5 3583.9 2574.7 
անշարժ գույքի հետ կապված գործունե-
ություն 24127.2 40547.2 39065.6 
մասնագիտական, գիտական և տեխնիկա-
կան  գործունեություն 2.8 4.5 4.5 
վարչարարական և օժանդակ գործունեու-
թյուն - 434.8 330.4 
պետական կառավարում և պաշտպանու-
թյուն,  պարտադիր սոցիալական ապահո-
վություն 897.3 5052.8 4697.5 
կրթություն 832.2 7018.5 6228.8 
առողջապահություն և բնակչության  
սոցիալական սպասարկում 104.5 1855.3 1764.4 

մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 19.0 6151.9 5201.6 

սպասարկման այլ ծառայություններ 823.4 3706.6 3496.3 

 
4. Բնակելի շենքերի  գործարկումը, իրականացված շինարարությունն ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի 
 

Գործարկվել են բնակելի շենքեր, 
ընդհանուր մակերես, քառ.մետր 

 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. հունվար- 
հունիսը 

2010թ. հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն,  ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

Ընդամենը ՀՀ 121967 77082 158.2 40547.2 

      նոր բնակելի շենքեր 121967 77082 158.2  
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

  պետական բյուջեի    3169 4653 68.1 9336.0 
  կազմակերպությունների      
  միջոցների 69136 21091 3.3 անգամ 15142.8 

  բնակչության   միջոցների 49662 51338 96.7 16068.5 
     

♦ՀՀ Արագածոտնի մարզ 8010 3090 2.6 անգամ 2378.8 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     
   պետական բյուջեի - - - 176.3 

   բնակչության   միջոցների 8010 3090 2.6 անգամ 2202.5 
     

♦ՀՀ Արարատի մարզ 13327 8408 158.5 3331.5 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

  բնակչության   միջոցների 13327 8408 158.5 3331.5 
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Գործարկվել են բնակելի շենքեր, 
ընդհանուր մակերես, քառ.մետր 

 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. հունվար- 
հունիսը 

2010թ. հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն,  ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

♦ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ 1619 260 6.2 անգամ 404.7 
       այդ թվում ի  հաշիվ.  

   բնակչության   միջոցների 1619 260 6.2 անգամ 404.7 
  
♦ՀՀ Լոռու մարզ 5770 8741 66.0 4729.1 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    3169 - - 4078.9 

   բնակչության   միջոցների 2601 8741 29.8 650.2 
     
♦ՀՀ Կոտայքի մարզ      7741 3363 2.3 անգամ 2132.7 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   բնակչության   միջոցների 7741 3363 2.3 անգամ 2132.7 
     
♦ՀՀ Շիրակի մարզ 1361 2090 65.1 5982.2 
    այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 4469.0 
   կազմակերպությունների      
   միջոցների - - - 1173.0 
   բնակչության   միջոցների 1361 2090 65.1 340.2 
     
♦ՀՀ Սյունիքի մարզ - - - 12.5 
     այդ թվում ի  հաշիվ.     
   պետական բյուջեի    - - - 12.5 
     
♦ՀՀ Վայոց ձորի մարզ 200 - - 50.0 
     այդ թվում ի  հաշիվ.     
   բնակչության   միջոցների 200 - - 50.0 
     
♦ՀՀ Տավուշի մարզ 938 1286 72.9 432.7 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   կազմակերպությունների    
   միջոցների - - - 198.2 
   բնակչության   միջոցների 938 1286 72.9 234.5 
     

♦ք.Երևան 83001 49844 166.5 21093.1 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     
   պետական բյուջեի    - 4653 - 599.3 
   կազմակերպությունների    
   միջոցների 69136 21091 3.3 անգամ 13771.6 

   բնակչության   միջոցների 13865 24100 57.5 6722.2 
 

5. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործարկումը, իրականացված     
     շինարարությունն ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի 

 
Գործարկվել են  նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություններ,  

տեղ 

 
 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. հունվար- 
հունիսը 

2010թ. հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն,  ընթացիկ 

գներով, 
 մլն. դրամ 

Ընդամենը ՀՀ - - - 283.6 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 58.0 
   համայնքների  միջոցների - - - 8.3 

   միջազգային վարկերի - - - 138.1 
                 այդ թվում.     

         Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 138.1 
    մարդասիրական օգնության    
    միջոցների   - - - 79.2 
                 այդ թվում.     
        <<Հայաստան>>  համահայկական   
         հիմնադրամի  միջոցների - - - 79.2 
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Գործարկվել են  նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություններ,  

տեղ 

 
 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. հունվար- 
հունիսը 

2010թ. հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն,  ընթացիկ 

գներով, 
 մլն. դրամ 

♦ՀՀ Արարատի մարզ - - - 67.5 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 11.8 

   համայնքների  միջոցների - - - 2.9 
   միջազգային վարկերի - - - 52.8 
                 այդ թվում.     

        Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 52.8 
     

♦ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ - - - 22.2 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 2.2 

   համայնքների  միջոցների - - - 1.1 

   միջազգային վարկերի - - - 18.9 
                 այդ թվում.  

        Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 18.9 

♦ՀՀ Լոռու մարզ - - - 60.6 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 20.4 

   համայնքների  միջոցների - - - 2.4 

   միջազգային վարկերի - - - 37.8 
                 այդ թվում.  

        Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 37.8 
     

♦ՀՀ Կոտայքի մարզ      - - - 17.2 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 2.9 
   համայնքների  միջոցների - - - 0.9 

   միջազգային վարկերի - - - 13.4 
                 այդ թվում.  

        Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 13.4 
     

♦ՀՀ Շիրակի մարզ      - - - 36.9 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 20.7 

   համայնքների  միջոցների - - - 1.0 
   միջազգային վարկերի - - - 15.2 
                 այդ թվում.  

        Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 15.2 
     
 ♦ք.Երևան - - - 79.2 
      այդ թվում ի  հաշիվ.     
    մարդասիրական օգնության    
    միջոցների   - - - 79.2 
                 այդ թվում.  
         <<Հայաստան>>  համահայկական   
          հիմնադրամի  միջոցների - - - 79.2 

 

6. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (դպրոցների)  գործարկումը, իրականացված      
    շինարարությունն ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի 

 

Գործարկվել են  հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններ 

(դպրոցներ) , 
աշակերտական տեղ 

 
 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. 
հունվար- 
հունիսը 
2010թ. 

հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն,  ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

Ընդամենը ՀՀ 402 - - 4918.1 
           նոր հանրակրթական դպրոց 402 - -  
               այդ թվում ի  հաշիվ.     
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Գործարկվել են  հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններ 

(դպրոցներ) , 
աշակերտական տեղ 

 
 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. 
հունվար- 
հունիսը 
2010թ. 

հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն,  ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

   պետական բյուջեի    150 - - 3580.9 

   համայնքների  միջոցների - - - 10.3 
   միջազգային վարկերի - - - 171.3 
                 այդ թվում.     

        Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 171.3 

    մարդասիրական օգնության  
    միջոցների   252 - - 1155.6 
                 այդ թվում.     
        <<Հայաստան>>  համահայկական   
        հիմնադրամի  միջոցների  - - - 7.8 
        այլ  մարդասիրական օգնության 
        միջոցների   252 - - 1147.8 
     
♦ՀՀ Արագածոտնի մարզ - - - 187.2 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 159.1 

   համայնքների  միջոցների - - - 1.7 

   միջազգային վարկերի - - - 26.4 
                 այդ թվում.     

       Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 26.4 
     

♦ՀՀ Արարատի մարզ - - - 284.1 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 284.1 
     

♦ՀՀ Արմավիրի մարզ 150 - - 612.1 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    150 - - 467.4 

   համայնքների  միջոցների - - - 1.2 

   միջազգային վարկերի - - - 21.3 
                 այդ թվում.     

       Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 21.3 
   մարդասիրական օգնության  
    միջոցների   - - - 122.2 
                 այդ թվում.     
        այլ  մարդասիրական օգնության 
        միջոցների   - - - 122.2 
     

♦ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ 252 - - 216.8 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 214.5 
   մարդասիրական օգնության  
    միջոցների   252 - - 2.3 
                 այդ թվում.     
        այլ  մարդասիրական օգնության 
        միջոցների   252 - - 2.3 
     

♦ՀՀ Լոռու մարզ - - - 696.4 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 202.0 
   համայնքների  միջոցների - - - 3.2 

   միջազգային վարկերի - - - 53.6 
                 այդ թվում.     

       Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 53.6 
   մարդասիրական օգնության  
    միջոցների   - - - 437.6 
              դրանից.     
       <<Հայաստան>>  համահայկական   
        հիմնադրամի  միջոցների - - - 7.8 
          այլ  մարդասիրական օգնության 
         միջոցների   - - - 429.8 
     

♦ՀՀ Կոտայքի մարզ - - - 264.9 
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Գործարկվել են  հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններ 

(դպրոցներ) , 
աշակերտական տեղ 

 
 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. 
հունվար- 
հունիսը 
2010թ. 

հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն,  ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

        այդ թվում ի  հաշիվ.   

   պետական բյուջեի    - - - 264.9 
     

♦ՀՀ Շիրակի մարզ - - - 1248.9 
        այդ թվում ի  հաշիվ.  

   պետական բյուջեի    - - - 630.8 

   համայնքների  միջոցների - - - 1.3 

   միջազգային վարկերի - - - 23.3 
                 այդ թվում.  

       Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 23.3 
  մարդասիրական օգնության  
  միջոցների   - - - 593.5 
                 այդ թվում.     
         այլ  մարդասիրական օգնության  
         միջոցների   - - - 593.5 
     

♦ՀՀ Սյունիքի մարզ - - - 174.0 
        այդ թվում ի  հաշիվ.   

   պետական բյուջեի    - - - 164.3 

   համայնքների  միջոցների - - - 0.7 

   միջազգային վարկերի - - - 9.0 
                 այդ թվում.     
       Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 9.0 
     

♦ՀՀ Վայոց ձորի մարզ - - - 69.4 

        այդ թվում ի  հաշիվ.   

   պետական բյուջեի    - - - 69.4 
     

♦ՀՀ Տավուշի մարզ - - - 303.8 
        այդ թվում ի  հաշիվ.  
   պետական բյուջեի    - - - 263.9 

   համայնքների  միջոցների - - - 2.2 

   միջազգային վարկերի - - - 37.7 
                 այդ թվում.     
       Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 37.7 
     

♦ք.Երևան - - - 860.5 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 860.5 

 

7. Հիվանդանոցների և  առաջնային բժշկական օգնության հաստատությունների  գործարկումը,  

   իրականացված շինարարությունն ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի 
 

Գործարկվել են  
հիվանդանոցներ, մահճակալ       

առաջնային բժշկական օգնության 
հաստատություններ, 

հաճախումներ  հերթափոխում 

 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. հունվար- 
հունիսը 

2010թ. հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն, ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

Ընդամենը ՀՀ - - - 1752.3 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 193.0 
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Գործարկվել են  
հիվանդանոցներ, մահճակալ       

առաջնային բժշկական օգնության 
հաստատություններ, 

հաճախումներ  հերթափոխում 

 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. հունվար- 
հունիսը 

2010թ. հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն, ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

   համայնքների  միջոցների - - - 4.7 

   միջազգային վարկերի - - - 605.4 
                 այդ թվում.     

       Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 605.4 
  մարդասիրական օգնության  
  միջոցների   - - - 150.6 
                 այդ թվում.     
       <<Հայաստան>> համահայկական    
       հիմնադրամի միջոցների - - - 138.1 
       այլ  մարդասիրական օգնության    
       միջոցների - - - 12.5 

   կազմակերպությունների    
   միջոցների - - - 798.6 
     

♦ՀՀ Արագածոտնի մարզ - - - 1.3 
       այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 0.3 

   միջազգային վարկերի - - - 1.0 
                 այդ թվում.     

      Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 1.0 
     

♦ՀՀ Արարատի մարզ - - - 43.1 
       այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 10.8 

   միջազգային վարկերի - - - 32.3 
             դրանից.     

      Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 32.3 
     

♦ՀՀ Արմավիրի մարզ - - - 24.5 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

   պետական բյուջեի    - - - 6.1 

  միջազգային վարկերի - - - 18.4 
               դրանից.     

      Համաշխարհային բանկի  վարկի - - - 18.4 
     

♦ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ - - - 147.8 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

  պետական բյուջեի    - - - 35.6 

  համայնքների  միջոցների - - - 0.7 

  միջազգային վարկերի - - - 111.5 
                 այդ թվում.     

      Համաշխարհային բանկի  վարկի - - - 111.5 
     

♦ՀՀ Լոռու մարզ - - - 82.3 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

  պետական բյուջեի    - - - 14.0 

  համայնքների  միջոցների - - - 4.0 

  միջազգային վարկերի - - - 64.3 
                 այդ թվում.     

      Համաշխարհային բանկի  վարկի - - - 64.3 
     

♦ՀՀ Կոտայքի մարզ      - - - 51.0 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     
  մարդասիրական օգնության  
  միջոցների   - - - 51.0 
                 այդ թվում.     

       <<Հայաստան>> համահայկական    - - - 51.0 
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Գործարկվել են  
հիվանդանոցներ, մահճակալ       

առաջնային բժշկական օգնության 
հաստատություններ, 

հաճախումներ  հերթափոխում 

 

2011թ.  
հունվար- 
հունիսին 

2010թ. 
հունվար- 
հունիսին 

2011թ. հունվար- 
հունիսը 

2010թ. հունվար- 
հունիսի 

նկատմամբ, % 

Շինարարու-
թյուն, ընթացիկ 

գներով,  
մլն. դրամ 

       հիմնադրամի միջոցների 
     

♦ՀՀ Շիրակի մարզ      - - - 346.6 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

  պետական բյուջեի    - - - 86.8 

  միջազգային վարկերի - - - 259.8 
                 այդ թվում.     

      Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 259.8 
     

♦ՀՀ Սյունիքի մարզ - - - 113.3 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

  պետական բյուջեի    - - - 15.6 

  միջազգային վարկերի - - - 46.9 
               դրանից.     

      Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 46.9 
  մարդասիրական օգնության  
  միջոցների   - - - 50.8 
                 այդ թվում.     

       <<Հայաստան>> համահայկական    
       հիմնադրամի միջոցների - - - 50.8 
     

♦ք.Երևան - - - 942.4 
        այդ թվում ի  հաշիվ.     

  պետական բյուջեի    - - - 23.8 

  միջազգային վարկերի - - - 71.2 
                 այդ թվում.     

      Համաշխարհային բանկի վարկի - - - 71.2 
  մարդասիրական օգնության  
  միջոցների   - - - 48.8 
                 այդ թվում.     
       <<Հայաստան>> համահայկական    
       հիմնադրամի միջոցների - - - 36.3 
      այլ  մարդասիրական օգնության    
       միջոցների - - - 12.5 

  կազմակերպությունների   միջոցների - - - 798.6 
 
 
 
  Տեղեկագիրը պատրաստել է  ՀՀ  ԱՎԾ աշխատակազմի 
  շինարարության վիճակագրության բաժինը  
  Հեռախոս`  58-01-72 
  Թողարկման պատասխանատու`  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  
  վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և  
  մարկետինգի  բաժին  
  Հեռախոս`  52-45-42 
 
   

 
Տպագրված է  ՀՀ  ԱՎԾ աշխատակազմի տպագրակազմարարական 

և պատճենահանման աշխատանքների բաժնում 
Հանձնված է տպագրության  28.07.2011թ. 

Տպաքանակը  60 օրինակ 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին>> 

վիճակագրական տեղեկագրի հրապարակման ժամկետը, համաձայն <<2011 թվականի պետական 

վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>, նախատեսված է 2011թ. նոյեմբերին  (տես` ծածկագիր 

1230-201, Հավելված 3, էջ 64): 


