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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ) ՆԻՍՏԵՐ 

05.05.2021թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս. Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Ա. Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ն.Բաղդասարյանը,     
                                      Լ.Պետրոսյանը  

ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Նիստն անց է կացվել հեռավար: 
 
Հրավիրված էին`   
Գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Ավագյանը, 
Բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ.Արևշատյանը, 
Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Գրիգորյանը: 
 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 
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/ 
 

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/ 
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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/ 
 

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/ 
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11.06.2021թ. նիստին                                                                                                                  
 
Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Ա.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ն.Բաղդասարյանը,       
                                      Լ.Պետրոսյանը 

ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Նիստն անց է կացվել հեռավար: 
 

Հրավիրված էին`  
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ.Մարկոսյանը, 
Աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ.Քալանթարյանը, 
Աշխատանքի վիճակագրության բաժնի Ջ.Ավոյանը, 
Վիճակագրության տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ Ն.Մուշեղյան, 
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ.Խաչատրյանը, 
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետ 
Ն.Աստվածատուրովան, 
Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը, 
Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ա.Թոխաթյանը, 
Ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ.Տիտիզյանը,  
Ֆինանսների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Լ.Ասլանյանը, 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ 
Ա.Մարտիրոսյանը, 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա.Առուշանյանը, 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 

տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի ավագ մասնագետ 
Վ.Մաճկալյանը, 
Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Գրիգորյանը, 
Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Հ.Սիմոնյանը, 
«Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի համակարգող                 
Տ. Գևորգյանը, 
Արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Ավետիսյանը, 
Իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետ Գ.Մուրադյանը, 
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Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Է.Իսախանյանը,  
Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ս.Հունանյանը:   
 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 23-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» հարցը:  
 

/Զեկուցող՝ Ն.Մուշեղյան/  

 
Որոշեցին`  
հաստատել փոփոխություններն ըստ ներկայացված որոշման նախագծի:  
 

/Նորմատիվ/ 
 

2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2018 
թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան 
հիմնադրամին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը:  
 

/Զեկուցող՝ Լ.Մարկոսյան/  
 
Որոշեցին`  
թույլատրել Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան 
հիմնադրամին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 
կոմիտեի կողմից 2018 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազան:  
 

/Անհատական/ 
 

3. «Փոխհատուցվող ընտրանքային հետազոտությունների ցանկը հաստատելու 
մասին» հարցը:  
 

/Զեկուցող՝ Գ.Մուրադյան/  

 
Որոշեցին`  
հաստատել փոխհատուցվող ընտրանքային հետազոտությունների ցանկը՝ 
համաձայն հավելվածի:  
 

/Անհատական/ 
 

4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին.  
4.1 Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2021 թվականի 
մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող 
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ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Մոսկվա այցելելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Տ.Գևորգյան, Լ.Խաչատրյան, Հ.Տիտիզյան, Ն.Աստվածատուրովա, Լ.Ասլանյան, 
Ա.Գրիգորյան, Հ.Սիմոնյան, Է.Իսախանյան, Լ.Քալանթարյան, Ս.Հունանյան, Ջ.Ավոյան, Ա.Մարտիրոսյան, 
Ա.Առուշանյան, Վ.Մաճկալյան, Կ.Կույումջյան, Ա.Թոխաթյան, Ա.Ավետիսյան/  

 
Որոշեցին`  
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումն 
ընդունել ի գիտություն:  
 

/Անհատական/ 
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23.06.2021թ. նիստին                                                                                                                 
 
Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Ա.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ն.Բաղդասարյանը,       
                                      Լ.Պետրոսյանը 

ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Նիստն անցէ կացվել հեռավար: 
 

Հրավիրված էր`  
Շինարարության վիճակագրության բաժնի պետ Մ.Պետրոսյանը:  
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 
թվականի հունվարի 16-ի թիվ 01-Ա որոշման մեջ փոփոխությունների կատարելու 
մասին» հարցը: 
 

/Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/ 
 
Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 
թվականի հունվարի 16-ի ««Անհատական բնակարանային շինարարության» 
հետազոտության հարցաթերթն ու լրացման ցուցումներն հաստատելու մասին» 
թիվ 01-Ա որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները. 
1) Որոշման 1-ի կետով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի: 
2) Որոշման 2-ի կետով հաստատված հավելված 2-ը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 2-ի: 
 

/Անհատական/ 
 
 
 
 
 
 

 


