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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.05.2021թ.                                                                                                                                         ժ. 11.00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ա.Սաֆյան, Ն.Բաղդասարյան, 
Լ.Պետրոսյան (խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Ա.Ավագյան, Վ.Արևշատյան, Ա.Գրիգորյան 
Նիստն անցկացվել է հեռավար: 
Օրակարգի նախագծում հինգ հարց. 
1. ««Պտղատու այգիների, հատապտղանոցների և խաղողանոցների տարածությունների, համախառն 
բերքի և միջին բերքատվության մասին» Ձև 1-պտուղ (ամսական, տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/  
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի հուլիսի  
12-ի թիվ 35, 36, 37 և 38 նորմատիվ որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/  
3. «Վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման կարգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001թ. մայիսի 29-ի թիվ 51 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Վ.Արևշատյան/  
4. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 
փետրվարի 27-ի թիվ 02 և թիվ 12 նորմատիվ որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Գրիգորյան/  
5. Այլ հարցեր  
 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի 
օրակարգի  նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
1. ««Պտղատու այգիների, հատապտղանոցների և խաղողանոցների տարածությունների, համախառն 
բերքի և միջին բերքատվության մասին» Ձև 1-պտուղ (ամսական, տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումն ըստ ներկայացված նախագծի՝ հավելված 1-ի և 2-ի: 
/Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի հուլիսի  
12-ի թիվ 35, 36, 37 և 38 նորմատիվ որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի: 
/Նորմատիվ/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ`6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
3. «Վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման կարգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001թ. մայիսի 29-ի թիվ 51 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Վ.Արևշատյան/  
 



Որոշեցին` 
hաստատել վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման կարգը՝ համաձայն 
հավելվածի և ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2001 թվականի մայիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական բիզնես 
(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 51 որոշումը: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
4. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 
փետրվարի 27-ի թիվ 02 և թիվ 12 նորմատիվ որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Գրիգորյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
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