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                                    1. Ընդհանուր օգտագործման տրանպորտ 

                                               General purpose transport 
                                        Транспорт  общего пользования  

 
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի հիմնական ցուցանիշները  
Main indicators of general purpose transport 
Основные показатели транспорта общего пользования 17 
 
Բեռների փոխադրումներն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի տեսակներով 
Freight transportations by modes of general purpose transport 
Перевозки грузов по видам транспорта общего пользования 17 
 
Բեռնափոխադրումների ընդհանուր ծավալում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի 
առանձին տեսակների փոխադրած բեռների տեսակարար կշիռը  
Share of transported freights by modes of transport  in general use in total volume of freight 
transportations 
Удельный вес перевозок грузов по видам транспорта общего пользования в общем  объеме 
грузоперевозок 18 
 
Բեռնաշրջանառությունն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի տեսակներով  
Freight turnover by modes of general purpose transport 
Грузооборот  по видам транспорта общего пользования  18 
 
Բեռնաշրջանառության ընդհանուր ծավալում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի 
առանձին տեսակների բեռնաշրջանառության տեսակարար կշիռը  
Share of freight turnover by modes of transport  in general use in total volume of freight turnover 
Удельный вес грузооборота по видам транспорта общего пользования в общем объеме 
грузооборота 19 
 
Ուղևորների փոխադրումներն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի տեսակներով  
Passenger  transportations by modes of general purpose transport 
Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования 19 
 
Ուղևորափոխադրումների ընդհանուր ծավալում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի 
առանձին տեսակների փոխադրած ուղևորների տեսակարար կշիռը  
Share of transported passengers by modes of transport in general use in total volume of passenger 
transportations 
Удельный вес перевозок пассажиров по видам транспорта общего пользования в общем объеме 
пассажироперевозок 20 
 
Ուղևորաշրջանառությունն ըստ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի տեսակների 
Passenger turnover by modes of general purpose transport 
Пассажирооборот  по  видам транспорта общего пользования 20 
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Ուղևորաշրջանառության ընդհանուր ծավալում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի 
առանձին տեսակների ուղևորաշրջանառության տեսակարար կշիռը  
Share of passenger turnover by modes of transport in general use in total volume of passenger 
turnover 
Удельный вес пассажирооборота по видам транспорта общего пользования в  общем объеме 
пассажирооборота 21 
 
Թեթև մարդատար տաքսիների աշխատանքի ցուցանիշները 
Performance indicators of taxi 
Показатели работы легковых  такси 21 

 
                                       2.  Երկաթուղային տրանսպորտ 
                                            Railway transport 
                                            Железнодорожный транспорт  

 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրված բեռների ծավալը  
Volumes of freight transported by general purpose railway transport   
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования 22 
 
Բեռնափոխադրումների  տեսակարար  կշիռն  ընդհանուր  օգտագործման երկաթուղային 
տրանսպորտով փոխադրված բեռների ընդհանուր ծավալում   
Share of freight transportation in total volume of freight transported by general purpose railway 
transport    
Удельный вес грузоперевозок в общем объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом 
общего пользования 22 
  
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով բեռների առաքումն ըստ 
տեսակների 
Shipment by general purpose railway transport by types of freights 
Погрузка по видам грузов железнодорожным транспортом общего пользования 23 
 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով ըստ բեռների տեսակների 
առաքումների  տեսակարար կշիռը 
Share of shipment by general purpose railway transport by type of freights 
Удельный вес погрузок по видам грузов желенодорожным транспортом  общего пользования 24 
 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով բեռների ներկրումն  ըստ 
տեսակների 
Import by general purpose railway transport by types of freights 
Ввоз по видам грузов железнодорожным транспортом общего пользования 25 
 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով ըստ բեռների տեսակների 
ներկրումների տեսակարար կշիռը 
Share of import by general purpose railway transport by types of freights 
Удельный вес  ввоза по видам грузов желенодорожным транспортом общего пользования 25 
 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումները 
Passenger transportation by general purpose railway transport    
Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 26 
 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի բեռնատար վագոնների 
օգտագործման ցուցանիշները 
Indicators on use of freight cars of general purpose railway transport    
Показатели испольования грузовых вагонов железнодорожного транспорта общего пользования 27 
 
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի շահագործական գծի 
երկարությունը 
Railway route miles of general purpose railway transport   
Эксплуатационная длина путей железнодорожного транспорта  
общего пользования 27 
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                                    2.1  Արդյունաբերական երկաթուղային տրանսպորտ 
                                          Industrial railway transport 
                                         Промышленный железнодорожный транспорт  
 
Արդյունաբերական երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները  
Main indicators on operation of industrial railway transport 
Основные показатели работы промышленного железнодорожного транспорта 28 
 
Արդյունաբերական երկաթուղային տրանսպորտի առկա շարժակազմն ըստ տեսակների 
Available rolling-stock of industrial railway transport by types   
Наличие подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта по видам 28 
 
Արդյունաբերական երկաթուղու շահագործական և բացված գծերի երկարությունը  
Railway route miles and track miles of industrial railway 
Эксплуатационная и развернутая длина путей промышленной железной дороги 29 

 
 

                                3.  Ավտոմոբիլային տրանսպորտ 
                                     Road transport 
                                     Автомобильный транспорт  

 
Բեռնատար ավտոտրանսպորտի աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները  
Main indicators on operation of freight road transport 
Основные показатели работы грузового автотранспорта 29 
 
Ավտոբուսների  (ներառյալ միկրոավտոբուսների)  աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները  
Main indicators on operation of buses (including minibuses) 
Основные показатели работы автобусов (включая микроавтобусы) 30 
 
Ընդհանուր օգտագործման բեռնատար ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ցուցանիշները 
Indicators on operation of general purpose freight road transport 
Показатели работы грузового автотранспорта общего пользования 30 
 
Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ցուցանիշները 
Indicators on operation of general purpose passenger road transport 
Показатели работы пассажирского автотранспорта общего пользования 31 
 
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի օգտագործած վառելիքն ըստ տեսակների  
Fuel consumption of road transport by types 
Расход по видам горючего автомобильного транспорта 31 

 
 

 
                                   4.  Օդային տրանսպորտ 
                                        Air transport 
                                        Воздушный транспорт  

 
Օդային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների ցուցանիշները 
Indicators on freight transportation by air transport 
Показатели перевозки грузов воздушным транспортом 32 
 
Օդային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների կառուցվածքը 
Structure of freight transportation by air transport 
Структура перевозок грузов воздушным транспортом 33 
 
Օդային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների ցուցանիշները 
Indicators on passenger transportation by air transport 
Показатели перевозки пассажиров воздушным транспортом 33 
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Օդային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների կառուցվածքը 
Structure of passenger transportation by air transport 
Структура перевозок пассажиров воздушным транспортом 34 
 
Ինքնաթիռների ուղևորատարողունակությունների և առևտրային բեռնվածքի օգտագործման 
գործակիցը  
Use factor of seating capacity and enplaned traffic of airplanes 
Коэффициент  использования пассажировместимости и коммерческой  
загруженности самолетов 35 
 
Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների  չվացուցակով կատարած չվերթները  
Scheduled flights implemented by airplanes and helicopters 
Рейсы выполненные  самолетами и вертолетами по расписанию 35 
 
Հայաստանյան շարժակազմի ինքնաթիռների, ուղղաթիռների  կատարած կանոնավոր 
չվերթների քանակը և ուղղությունները  
Number and directions of scheduled flights of airplanes and helicopters implemented by the 
Armenian rolling-stock 
Направления и число выполненных регулярных рейсов самолетов , вертолетов подвижным 
составом республики 36 
 
Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների  կանոնավոր չվերթներով փոխադրումների ցուցանիշները  
Indicators on regular flight transportations of airplanes and helicopters 
Показатели регулярных перевозок самолетов, вертолетов 36 
 
Հայաստանյան շարժակազմի ինքնաթիռների, ուղղաթիռների  կատարած չարտերային 
չվերթների քանակը և ուղղությունները  
Number and directions of chartered flights of airplanes and helicopters implemented by the Armenian 
rolling-stock 
Направления и число выполненных чартерных рейсов самолетов , вертолетов подвижным 
составом республики 37 
 
Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չարտերային փոխադրումների ցուցանիշները 
Indicators on charters of airplanes and helicopters 
Показатели чартерных  перевозок самолетов, вертолетов 37 
 
Օրացուցային ինքնաթիռաժամերի ցուցանիշները  
Indicators on calendar airplane-hours 
Показатели календарных  самолеточасов 37 
 
Օդային տրանսպորտի շարժակազմի աշխատանքը սարքին վիճակում  
Operation of the rolling-stock of air transport in good order 
Работа подвижного состава воздушного транспорта в исправном состоянии 38 

 
                               5.  Քաղաքային էլեկտրատրանսպորտ 
                                    Urban electric transport 
                                    Городской электротранспорт  

 
Տրամվայների աշխատանքի ցուցանիշները   
Indicators on operation of tramways 
Показатели работы трамваев 38 
 
Տրոլեյբուսների աշխատանքի ցուցանիշները  
Indicators on operation of trolleybuses 
Показатели работы  троллейбусов 39 
 
Մետրոպոլիտենի աշխատանքի ցուցանիշները  
Indicators on operation of subway 
Показатели работы мерополитена 39 
 
Ճոպանուղու աշխատանքի ցուցանիշները  
Indicators on operation of rope-ways 
Показатели работы канатной дороги 40 
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Ըստ Էլեկտրատրանսպորտի տեսակների ուղևորների փոխադրումները 
Passenger transportation by electric transport modes 
Перевозки пассажиров по видам электротранспорта 40 
 
Էլեկտրատրանսպորտով ուղևորների փոխադրումների ընդհանուր ծավալում ըստ 
էլեկտրատրանսպորտի առանձին տեսակների ուղևորափոխադրումների տեսակարար կշիռը  
Share of passenger transportation  by separate modes of electric transport in total volume of passenger 
transportation by electric transport 
Удельный вес перевозок пассажиров по одельным видам электротранспорта в  
общем объеме пассажироперевозок электротранспортом 41 

                          6.  Տրանսպորտային ծառայություններից ստացված  
   հասույթները և դրանց ծախսերը 

       Revenues from transport services and their expenditures            
                Выручка полученная от транспортных услуг и их расходы  

 
Բեռների փոխադրումներից ստացված հասույթները և դրանց  ծախսերը 
Revenues and expenditures from freight transportation 
Выручка и расходы от  перевозок грузов 41 
 
Ուղևորների փոխադրումներից ստացված հասույթները և դրանց  ծախսերը  
Revenues and expenditures from passenger transportation 
Выручка и расходы от  перевозок пассажиров 42 
 
Օժանդակ և լրացուցիչ տրանսպորտային գործունեությունից հասույթը 
Выручка от вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности 
Revenues from the auxilary and subsidiary transport activity  44 

 
                               7.  Հիմնական միջոցները 
                                    Fixed assets 
                                    Основные средства  

 
Հիմնական միջոցների առկայությունը երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային, 
խողովակաշարային և էլեկտրատրանսպորտի կազմակերպություններում 
Availability of fixed assets in railway, road, air, pipeline and electric transport organizations 
Наличие основных средств в организациях железнодорожного, автомобильного, воздущного, 
трубопроводного и электротранспорта 44 

 
                                   8.  Հաղորդակցության ուղիները 
                                        Communication ways 
                                        Пути сообщения  

 
Հաղորդակցության ուղիների շահագործական երկարությունը 
Route miles of communication ways 
Эксплуатационная длина путей сообщений . 47 
 
Հաղորդակցության ուղիների խտությունը 
Density of communication ways 
Густата путей сообщений 48 
 
Հաղորդակցության ուղիներով բեռնափոխադրումների ինտենսիվությունը   
Intensity of freight transportation by communication ways 
Интенсивность перевозок грузов по видам путей сообщений 49 
 
Հաղորդակցության ուղիներով  ուղևորափոխադրումների ինտենսիվությունը 
Intensity of passenger transportation by communication ways 
Интенсивность перевозок пассажиров по видам путей сообщений 49 
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Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունն ըստ  
ծածկույթի տեսակների 
Length of public roads by types of pavement 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования по видам покрытия 50 
 
Ընդհանուր օգտագործման միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը 
Length of interstate, republican and local public roads 
Протяженность автомобильных  дорог межгосударственного, республиканского  
и местного значения 50 

 
                                             9.   Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ 
                                               Road traffic accidents 
                                               Дорожно-транспортные происшествия 51 

 
                                 10.  Կապ 
                                        Communication 
                                        Связь  

 
Փոստային և սուրհանդակային կապի ցուցանիշները 
Post and courier communication indicators 
Показатели почтовой и курьерской связи 53 
 
Փոստային կապի միջոցները 
Post communication means 
Средства почтовой связи 54 
 
Հեռագրային կապերի և կապուղիների քանակը 
Number of telegraph communications and channels 
Число телеграфных  связей и каналов 54 
 
Փոստային և սուրհանդակային կապի ծառայությունների ցուցանիշները 
Indicators on postal and courier services 
Показатели услуг почтовой и курьерской связи 54 
 
Հեռախոսակայանների և ենթակայանների ընդհանուր քանակը 
Total number of telephone stations and substations 
Общее количество телефонных станций и подстанций 56 
 
Քաղաքային հեռախոսային կայանների և ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը 
General capacity of urban telephone stations and substations 
Общая емкость городских телефонных станций и подстанций 56 
 
Գյուղական հեռախոսային կայանների և ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը  
General capacity of rural telephone stations and substations 
Общая емкость сельских телефонных станций и подстанций 56 
 
Հեռախոսային ապարատների քանակն ընդհանուր օգտագործման  
հեռախոսային ցանցում 
Number of telephone sets in the public telephone network 
Число телефонных аппаратов в телефонной сети общего  
пользования 57 
 
Բնակարանային հեռախոսային ապարատների քանակն ընդհանուր օգտագործման  
հեռախոսային ցանցում 
Number of apartment telephone sets in the public telephone network 
Число домашних телефонных аппаратов в телефонной  
сети общего пользования 57 
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Քաղաքային և գյուղական հեռախոսային ցանցի տաքսոֆոններ (քարտֆոններ) 
Coin telephones in urban and rural telephone networks 
Таксофоны (картфоны) городской и сельской телефонной сети 57 
 
Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցություններ 
Trunk and international telephone conversations 
Междугородные и международные телефонные  
разговоры 58 
 
Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների քանակը 
Number of orders for trunk and international telephone conversations 
Количество заказов на междугородные и международные телефонные разговоры 58 
 
Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի քանակը  
Number of trunk and international telephone calls 
Количество вызовов на междугородные и международные телефонные разговоры 59 
 
Շարժական համակարգի և ինտերնետ ցանցի բաժանորդներ 
Subscribers to mobile system and internet network     
Абоненты мобильной сети и сети интернет    59 
 
Հեռուստատեսության կայանների և ռադիոկետերի քանակը 
Number of telecasting stations and radio broadcasting units 
Число телевизионных станций и радиоточек 60 
 
Կապի ծառայություններից ստացված հասույթը 
Revenues from communication services 
Выручка от  услуг связи 61 
 
Հիմնական միջոցների առկայությունը կապի ոլորտի կազմակերպություններում  
Availability of fixed assets in communication organizations 
Наличие основных средств в сфере организаций  свчзи 62 

 


