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ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
2011թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 
 

 
 

Հրապարակումների անվանումները 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակ-
ման տեսակը 
(թղթային / 

էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապա-
րակման 
ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ     

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2011 թ. հունվար-օգոստոսին հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային   74 սեպտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2011 թ. հունվար-օգոստոսին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային       7 սեպտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 
երկնիշ դասակարգման, 2011թ. հունվար-օգոստոսին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 

 
8 սեպտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2011 թ. հունվար-սեպտեմբերին

հայերեն 
 

թղթային / 
էլեկտրոնային 

 
87 հոկտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով 
որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության 
երկնիշ դասակարգման 2011 թ. հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 

 
24 հոկտեմբեր 

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում     
2011 թ. հունվար-սեպտեմբերին հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային 15 հոկտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 
երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 
2011 թ. հունվար-սեպտեմբերին

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 54 հոկտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2011 թ. հունվար-սեպտեմբերին

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 7 հոկտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2011 թ. հունվար-օգոստոսին հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային        74 սեպտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2011 թ. հունվար-օգոստոսին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային    7 սեպտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 
երկնիշ դասակարգման, 2011թ. հունվար-օգոստոսին 

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 8 սեպտեմբեր 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ     

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2011 թ. հունվար-օգոստոսին

հայերեն,  
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 

119 
117 սեպտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը    
2010 թ.

հայերեն թղթային / 
էլեկտրոնային 392 հոկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2011 թ.հունվար-սեպտեմբերին

հայերեն,  
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 

246 
242 հոկտեմբեր 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ     

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի 
Հանրապետությունում, 2006-2010 հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային 136 սեպտեմբեր 

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2011 հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 156 սեպտեմբեր 
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Հրապարակումների անվանումները 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակ-
ման տեսակը 
(թղթային / 

էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապա-
րակման 
ամիսը 

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 
2006-2010

հայերեն, 
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 72 հոկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան 
քաղաքը թվերով, 2011

հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 308 հոկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային 
ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2010 թ. հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային 118 հոկտեմբեր 

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում, 2006-2010 հայերեն թղթային / 

էլեկտրոնային 166 հոկտեմբեր 

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2011 հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 50 հոկտեմբեր 

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2011 հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 242 հոկտեմբեր 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ     
ԵՄ Վերապատրաստման սեմինար ՀՀ 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
վերաբերյալ 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 2 սեպտեմբեր 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2011թ. օգոստոսին (2011թ. սեպտեմբերի 
20-ի դրությամբ) 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 2 սեպտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-սեպտեմբերին 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 

6 
1 
1 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 2011թ. հոկտեմբերի  12-21-ն անցկացվելիք 
մարդահամարի նախապատրաստման վիճակը ՀՀ 
մարզերում և ք.Երևանում` տեղեկությունների 
հավաքագրման նախաշեմին` հոկտեմբերի 7-ի 
դրությամբ 

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 22 

 
հոկտեմբեր 

 

ՀՀ 2011թ. մարդահամարի հարցաթերթում ներառված 
որոշ հարցերի վերաբերյալ մամուլում զետեղված 
մեկնաբանությունների մասին 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 1 

 
հոկտեմբեր 

 
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2011թ. սեպտեմբերին (2011թ. 
հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ) 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 3 

 
հոկտեմբեր 

 

ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի հաշվառման դաշտային 
աշխատանքներին հաջորդող աշխատանքների 
ընթացքի մասին 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 2 

 
հոկտեմբեր 

 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-հոկտեմբերին 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային / 
էլեկտրոնային 6 

 
հոկտեմբեր 
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	Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թ. հունվար-սեպտեմբերին

