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1.2.6. Կ ա պ 
 

 Հայաստանի Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին կապի         
ծառայություններից ստացված հասույթն, ընթացիկ գներով, կազմել է 164422.0 մլն. դրամ, որը   
2008թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ, համադրելի գներով,  աճել է 2.8 %-ով:  

Կապի ծառայություններից  ստացված հասույթի կառուցվածքը 

 
 2009թ.  

հունվար- 
դեկտեմբեր 

2009թ. հունվար-
դեկտեմբերը 2008թ. 

հունվար-դեկտեմբերի 
նկատմամբ, համադրելի 

գներով, % 
Հասույթն ընդամենը, մլն. դրամ 164422.0 102.8 
             այդ թվում` 
փոստային և սուրհանդակային 2146.4 59.0 
հեռահաղորդակցության 162275.6 103.7 
            այդ թվում՝      
հեռագրային   51.3 122.2 
հեռախոսային 40341.2 92.1 
      դրանցից` բաժանորդային վարձեր և միանվագ 

ծառայություններ 8789.9 102.3 
շարժական 105766.6 97.7 
     այդ թվում` բջջային 105766.6 97.7 
                       ռադիոորոնման (փեյջերային) - - 
                       ռադիալ գործողության 0.0 - 
տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության 10404.2 3.3 անգամ 
հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման 4775.6 143.7 
այլ  ծառայություններ 936.7 63.4 

 

Կապի ծառայություններից ստացված փաստացի հասույթի 
կառուցվածքն ըստ առանձին տեսակների,  2009թ.  հունվար-դեկտեմբերին 

                                                                                                                                                               (%) 
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( 7 )  Այլ ծառայություններից



1. ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2009թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ>> 41

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հասույթն 
ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի, 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին 

 
 Կազմակեր- 

պությունների 
քանակը, միավոր 

Աշխատողների 
միջին 

ցուցակային 
թվաքանակը, 

մարդ 

Կապի ծառա-
յություններից 
ստացված 
հասույթը, 
մլն. դրամ 

2009թ. հունվար-
դեկտեմբերը 2008թ. 

հունվար-դեկտեմբերի 
նկատմամբ, 

համադրելի գներով, % 
Ընդամենը 231 10607 164422.0 102.8 
այդ թվում`  
  մինչև  5 մարդ (գերփոքր) 175 338 753.9 184.8 

   6-15 մարդ (փոքր) 26 201 841.4 123.2 
  16-30 մարդ (միջին) 13 292 3227.4 173.4 
   31 և ավելի մարդ (խոշոր) 17 9776 159599.3 101.5 

 
Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հասույթի կառուցվածքն ըստ 

աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի, 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին 
(%) 

Փոստային և սուրհանդակային ծառայության ցուցանիշները 
 

 Չափի 
միավոր 

2009թ.  
հունվար- 
դեկտեմբեր 

2009թ. հունվար-դեկտեմբերը 
2008թ. հունվար- դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
Պարբերական հրատարակություններ (թերթեր, 
ամսագրեր), ընդամենը հազ. հատ 8040.1 93.3
Առաքվել են նամակներ, բացիկներ և 
ծանրոցածրարներ, ընդամենը -''- 6732.8 92.7

դրանից`   -''- 
ԱՊՀ երկրներ -''- 123.9 2.4 անգամ
այլ  երկրներ -''-  165.8 1.8 անգամ

Առաքվել են  ծանրոցներ, ընդամենը -''- 8.3 51.2
դրանից`  -''- 

ԱՊՀ երկրներ -''- 2.2 146.7
այլ  երկրներ -''- 5.0 113.6

 

Հաղորդված հեռագրերի քանակը 
 

 2009թ. 
հունվար-դեկտեմբեր 

2009թ. հունվար-դեկտեմբերը 
 2008թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ, % 

Հեռագրեր, ընդամենը, հազ.հատ 34.0 89.0 
            այդ թվում` 
միջքաղաքային 19.0 111.1 
ԱՊՀ երկրներ 14.6 86.9 
այլ երկրներ 0.4 9.3 
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 Հեռախոսային կապ:  Կանչերով և պատվերներով միջքաղաքային և  միջազգային  
հեռախոսային խոսակցությունների քանակի ցուցանիշները բնութագրվում են ստորև բերված 
աղյուսակով.  

Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների քանակը 
 

 2009թ. 
հունվար-
դեկտեմբեր 

2009թ. հունվար-դեկտեմբերը  
2008թ. հունվար-դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
Հեռախոսային խոսակցությունների քանակը, հազ. միավոր 43776.7 91.1 

    այդ թվում` 
միջքաղաքային 36024.1 87.2 
միջազգային 7752.6 115.1 

                                       այդ թվում՝` 
              ԱՊՀ երկրներ 5533.0 117.4 
              այլ երկրներ 2219.6 109.7 

  
 

Միջքաղաքային և  միջազգային  հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի  քանակը 
 

 

 2009թ. 
հունվար-
դեկտեմբեր 

2009թ. հունվար-դեկտեմբերը 
 2008թ. հունվար-դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
 Հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի քանակը, 
հազ.հատ 84146.9 84.2
                            այդ թվում` 
                միջքաղաքային 65577.6 82.1

միջազգային 18569.3 92.7
       Կանչեր` ավարտված խոսակցությամբ, ընդամենը 43383.2 90.9
                            այդ թվում` 

  միջքաղաքային 35781.4 87.2
                 միջազգային 7601.8 113.6
  
 

Միջքաղաքային և  միջազգային  հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների  քանակը 
 

 

 2009թ. 
հունվար-
դեկտեմբեր 

2009թ. հունվար-դեկտեմբերը
 2008թ. հունվար-դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
Հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների քանակը, 
հազ.հատ 511.2 120.9
                            այդ թվում` 

  միջքաղաքային 312.8 88.8
 միջազգային 198.4 2.8 անգամ

      Պատվերներ` իրականացված, ընդամենը 393.5 117.2
                            այդ թվում` 
                 միջքաղաքային 242.7 84.1
                 միջազգային 150.8 3.2 անգամ
 




