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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, ըստ 
մարզերի և ք.Երևանի 2019 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  70 նոյեմբեր 

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

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  11 նոյեմբեր 

Շինարարությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 20 նոյեմբեր

Հայաստանի Հանրապետության մշտական 
բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի 
հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 10 նոյեմբեր

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-
հոկտեմբերին 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային  93 նոյեմբեր 

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 
2019թ. հունվար-սեպտեմբեր 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային  111 նոյեմբեր 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը 
Հայաստանի Հանրապետությունում, 2019 
 

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  43 նոյեմբեր 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը 
Հայաստանի Հանրապետությունում, 2019 
 

անգլերեն 
 

էլեկտրոնային  43 նոյեմբեր 

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

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  70 դեկտեմբեր 
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

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

հայերեն 
 

էլեկտրոնային  11 դեկտեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-
նոյեմբերին 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային  90 դեկտեմբեր 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
  

հայերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

259 նոյեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

ռուսերեն  էլեկտրոնային 246 նոյեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
հոկտեմբերին 
 

հայերեն  թղթային/ 
էլեկտրոնային 

167 դեկտեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
հոկտեմբերին 
 

ռուսերեն էլեկտրոնային 162 դեկտեմբեր

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-
հոկտեմբերին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

9 նոյեմբեր 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-
սեպտեմբերին 
 

հայերեն
 

թղթային/
էլեկտրոնային 

23 նոյեմբեր

2019 թվականի I, II և III եռամսյակների 
Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 
նախնական տվյալները 
 

հայերեն, 
ռուսերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

7 նոյեմբեր 
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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. հոկտեմբերին 
(2019թ.նոյեմբերի 25-ի դրությամբ) 
 

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն  

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 նոյեմբեր 

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019թ.հունվար-
նոյեմբերին 
 

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

9 դեկտեմբեր 

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովը 
գործարկել է «Գիտելիքների կենտրոն» ԿԶՆ-ի 
համար վիճակագրության վերաբերյալ՝ 
աջակցելու փաստերի վրա հիմնված 
քաղաքականություններին 
 

անգլերեն էլեկտրոնային 2 դեկտեմբեր

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2019 (2018թ. տնային 
տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքները) 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

4 դեկտեմբեր

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

հայերեն, 
ռուսերեն, 
անգլերեն 

թղթային/ 
էլեկտրոնային 

3 դեկտեմբեր 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ 

 
Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2019
 

հայերեն,
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային 326 նոյեմբեր

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2019
 

հայերեն,
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային 135 նոյեմբեր

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2019 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 246 նոյեմբեր

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2019 
 

անգլերեն էլեկտրոնային 218 նոյեմբեր 

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2019 
 

հայերեն, 
անգլերեն, 
ռուսերեն 

 
 
 

էլեկտրոնային 592 նոյեմբեր 
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Հրապարակման անվանումը 

Հրապա-
րակման 

տարբերակը

Հրապարակման 
տեսակը 

(թղթային/ 
էլեկտրոնային) 

Էջերի 
քանակը 

Հրապարակ-
ման ամիսը 

Հայաստանը թվերով, 2019 
 

հայերեն, 
անգլերեն 

 

էլեկտրոնային 134 նոյեմբեր 

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 
2019 
 

հայերեն
 

էլեկտրոնային 60 դեկտեմբեր

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019
 

հայերեն,
անգլերեն 

  

էլեկտրոնային 181 դեկտեմբեր

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2019
 

հայերեն, 
անգլերեն 

  

էլեկտրոնային 174 դեկտեմբեր 

 
 
 
 
 
 


