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ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
 
    

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 
թվականի հունվար-հուլիսին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  9 սեպտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի 
հունվար-հուլիսին 
 

հայերեն էլեկտրոնային 11 սեպտեմբեր

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-
օգոստոսին 
 

հայերեն,
անգլերեն 

  

էլեկտրոնային 94 սեպտեմբեր

Արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական 
գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2019 
թվականի հունվար-օգոստոսին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  9 հոկտեմբեր 

Արդյունաբերական կազմակերպություններում 
հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը 
բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի 
հունվար-օգոստոսին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  11 հոկտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

  

էլեկտրոնային  94 հոկտեմբեր 

Շինարարությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2018 թվականին 
 

հայերեն էլեկտրոնային 20 հոկտեմբեր

Հայաստանի բնապահպանական 
վիճակագրությունը 2018 թվականին և 
ցուցանիշների 2014-2018թթ. շարժընթացը 
 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 40 հոկտեմբեր 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 5 (119) 
 

32 
 

Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
հուլիսին 
  

հայերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

164 սեպտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
հուլիսին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 158 սեպտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
օգոստոսին 
 

հայերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

149 հոկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
օգոստոսին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 145 հոկտեմբեր 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019թ. հունվար-
օգոստոսին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

9 սեպտեմբեր 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2019թ. օգոստոսին (2019թ. 
սեպտեմբերիի 25-ի դրությամբ) 
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

3 սեպտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019թ. հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն,
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

9 հոկտեմբեր

Հայասատանի Հանրապետությունում 
փորձնական մարդահամարի մեկնարկի մասին 
 

հայերեն թղթային/ 
էլեկտրոնային 

1 հոկտեմբեր

Ազգային հաշվետվողականության հարթակ 
Հայաստանի տվյալները Կայուն Զարգացման 
Նպատակների ցուցանիշների համար 
 

հայերեն,
անգլերեն 

թղթային/
էլեկտրոնային 

2 հոկտեմբեր 

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 
Բյուրոյի նիստի մասին 
 

հայերեն 
 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

2 հոկտեմբեր 
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող 
ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2019թ. սեպտեմբերին (2019թ. 
հոկտեմբերի 25-ի դրությամբ) 
 

հայերեն թղթային/ 
էլեկտրոնային

  

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 

 
Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2017 թվականին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 30 հոկտեմբեր

Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2017 թվականին 
 

անգլերեն էլեկտրոնային 27 հոկտեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային 
ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2018 
թվականին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային 187 հոկտեմբեր 

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները 
Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 
թվականին 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 184 հոկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
Երևան քաղաքը թվերով, 2019 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

էլեկտրոնային 404 հոկտեմբեր 

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 
2019 
 

հայերեն,
անգլերեն 

էլեկտրոնային 66 հոկտեմբեր

 
 
 
 
 
 


