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 1.2.5. Կ ա պ 

 
Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության  

գործունեությունից ստացված հասույթի կառուցվածքը 

                                                            ÙÉÝ.¹ր³Ù  

Բաժինը 

ըստ 

ՏԳՏԴ 

խմբ. 2 

  
2015թ. հունվար-

սեպտեմբեր 

նախորդ տարվա 

համապատասխան 

ժամանակաշրջանի 

նկատմամբ,  % 

  
Հասույթ, ընդամենը 6 690.9 99.1 

այդ թվում`   

60.1 ռադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման 19.0 77.0 

60.2 
հեռուստածրագրերի կազմման և 

հեռարձակման                                                                                  
486.7 105.6 

61 հեռահաղորդակցության 6 185.2 98.8 

  
այդ թվում`          

հեռախոսային (լարային) 583.5 94.2 

  
դրանցից` բաժանորդային վարձերի 

և միանվագ ծառայությունների 
197.5 101.4 

  հեռագրական 0.5 74.7 

  բջջային 4 805.5 97.6 

  ինտերնետ հասանելիության 604.3 118.5 

  այլ ծառայություններ  191.3 91.4 

 
Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 

 ծառայությունների ծավալը և ինդեքսը, 2015 թ. հունվար- սեպտեմբեր 

       

  

Ընդամենը,  ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 

նախորդ տարվա համապատասխան 

ժամանակաշրջանի նկատմամբ, % 

 հունվար-սեպտեմբեր 6 690.9 99.1 

 
 

 
Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 

գործունեությունից ստացված հասույթի կառուցվածքն ըստ առանձին 

տեսակների, 2015թ. հունվար- սեպտեմբեր, % 

 

 

 

(1)ռադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման 

(2)հեռուստածրագրերի կազմման և հեռարձակման 

(3)հեռախոսային (լարային) 

(4)հեռագրային 

(5)բջջային 

(6)ինտերնետ հասանելիության 

(7)այլ ծառայություններ 
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                Ուղարկված հեռագրերի քանակը 
     

  

2015թ. հունվար- սեպտեմբեր 
նախորդ տարվա համապատասխան 

ժամանակաշրջանի նկատմամբ,  % 

Հեռագրեր, ընդամենը, հատ 1 673 87.8 

            այդ թվում`   

ներհանրապետական 15 57.7 

միջազգային 1 658 88.2 

     որից` ԱՊՀ 176 82.6 

 

Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի քանակը 

  

2015թ. հունվար- սեպտեմբեր 
նախորդ տարվա համապատասխան 

ժամանակաշրջանի նկատմամբ,  % 

Հեռախոսային խոսակցությունների կանչերի 

քանակը,  հազ. միավոր 
10 626.9 95.8 

    այդ թվում`   

միջքաղաքային 9 989.5 96.1 

միջազգային 637.4 91.0 

     որից` ԱՊՀ 75.6 - 

 

Ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների կառուցվածքն ըստ շրջանների 

2015թ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ, % 

 

Հիմնական հեռախոսային բաժանորդների թիվը  

   միավոր 

  

2014թ. հունվար- 

սեպտեմբեր 

2015թ. հունվար- 

սեպտեմբեր 

2015թ. հունվար- 

սեպտեմբերը 2014թ. 

հունվար- 

սեպտեմբերի 

նկատմամբ,  % 

հեռախոսային բաժանորդներ  22 082 21 963 99.5 

այդ թվում` բնակարանային բաժանորդներ 18 253 18 137 99.4 

µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 104 160 108 071 103.8 

այդ թվում` բջջային կապի մշտական գծի բաժանորդներ 48 546 46 957 96.7 

ինտերնետ  հասանելիության բաժանորդներ 18 189 23 630 129.9 

³Û¹ ÃíáõÙ` µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ 16 781 22 059 131.5 

 


