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«Շինարարությունը Արցախի Հանրապետությունում» վիճակագրական ժողովածուն 

կազմվել է հավաքագրված վիճակագրական հաշվետվությունների և իրականացված 

դիտարկումների տվյալների հիման վրա: 

 Ժողովածուն բովանդակում է տեղեկություններ 2019թ. Արցախի Հանրապետության 

շինարարության մասին, տվյալները ներկայացված են վերջին երկու տարվա կտրվածքով, 

ինչը հնարավորություն է տալիս դիտարկել դրանց դինամիկան: 

 Ժողովածուի մեջ ներկայացված են հանրապետությունում իրականացված 

շինարարությունը ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, տվյալներ հիմնական միջոցների 

գործարկման, շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների և բնակելի շենքերի, սոցիալ-

մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկման, ինչպես նաև հիշատակված 

ցուցանիշների` ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի` ՏԳՏԴ, 

խմբ.2, ըստ շրջանային բաշխվածության բնութագրի վերաբերյալ: 

 Վիճակագրական տվյալները ժողովածուի մեջ բերված են Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով, ընթացիկ գներով: 

 Բարձր գնահատելով վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնողների 

աջակցությունը սույն վիճակագրական ժողովածուի կազմման գործում` ԱՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայությունն ակնկալում է նրանց ու բոլոր վիճակագրական 

տեղեկատվություն սպառողների աջակցությունը սույն վիճակագրական հրապարակման 

հետագա բարելավման համար: 
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Շինարարության իրականացումը հիմնական միջոցների բնակելի շենքերի

և սոցիալական նշանակության օբյեկտների գործարկումը Հայաստանի  

Հանրապետությունում 2019թ. հունվար-դեկտեմբերին

 
 

1. Հիմնական միջոցների  գործարկման և իրականացված  շինարարության  ինդեքսները 
  
 2019թ. հունվար-դեկտեմբերը 

 2018թ. հունվար-դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, % 

Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 163.4 123.1 127.2 

          այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    97.4 113.2 122.1 

համայնքների  միջոցների 96.1 96.1 96.1 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   157.0 131.3 117.4 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 161.5 142.9 146.4 

       այլ  մարդասիրական օգնության  26.5 109.5 64.6 

կազմակերպությունների  միջոցների 5. 7անգ. 128.7 128.7 
                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների 4.7անգ. 8.8 8.8 

բնակչության   միջոցների 68.4 123.8 123.8 

այլ միջոցների - 155.9 157.5 

 

 
Իրականացված շինարարական աշխատանքների կառուցվածքն ըստ ֆինանսավորման 

աղբյուրների  
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2. Հիմնական միջոցների  գործարկումը, իրականացված  շինարարությունն  ըստ  

շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 

                                                                                                                         Ընթացիկ գներով, միլիոն դրամ 

 Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 37 087.8 64 631.2 58 750.8 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    12 220.9 26 810.8 21 376.3 
համայնքների  միջոցների 122.0 122.0 122.0 
մարդասիրական օգնության  միջոցների   1 440.1 2 691.1 2 326.3 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 1 432.0 1 910.6 1 872.1 

       այլ  մարդասիրական օգնության  8.1 780.5 454.2 

կազմակերպությունների  միջոցների 21 765.0 27 558.2 27 553.5 
                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների 845.9 83.0 83.0 

բնակչության   միջոցների 1 539.8 2 788.6 2 788.6 
այլ միջոցների - 4 660.5 4 584.1 

♦ք.Ստեփանակերտ 9 866.5 18 925.2 14 137.5 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    6 373.9 13 392.1 8 652.0 

համայնքների  միջոցների 99.6 99.6 99.6 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   478.4 897.5 877.7 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 478.4 643.3 623.5 

       այլ  մարդասիրական օգնության  - 254.2 254.2 

կազմակերպությունների  միջոցների 1 946.7 672.6 671.8 

                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների 845.9 81.5 81.5 

բնակչության   միջոցների 967.9 2 211.5 2 211.5 

այլ միջոցների - 1 651.9 1 624.9 

♦Ասկերանի շրջան 1 574.5 2 762.9 2 667.3 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    876.0 2 097.5 2 012.8 

համայնքների  միջոցների 17.5 17.5 17.5 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   428.9 217.9 213.5 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 428.9 217.9 213.5 

կազմակերպությունների  միջոցների - 5.7 2.0 
բնակչության   միջոցների 252.1 254.2 254.2 

այլ միջոցների - 170.1 167.3 

♦Հադրութի շրջան 534.9 1 800.7 1 701.3 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    459.7 864.3 778.8 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 7.4 7.3 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 7.4 7.3 

կազմակերպությունների  միջոցների - 14.0 14.0 
բնակչության   միջոցների 75.2 76.1 76.1 

այլ միջոցների - 838.9 825.1 
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 Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

♦Մարտակերտի շրջան 8 106.2 22 355.5 22 198.7 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    1 298.7 3 206.0 3 077.4 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   132.5 785.5 774.8 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 124.4 703.9 693.2 

       այլ  մարդասիրական օգնության  8.1 81.6 81.6 

կազմակերպությունների  միջոցների 6 667.3 17 317.2 17 317.2 

                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների - 1.5 1.5 
բնակչության   միջոցների 7.7 7.8 7.8 

այլ միջոցների - 1 039.0 1 021.5 

♦Մարտունու շրջան 3 354.7 4 531.3 4 390.0 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    616.1 2 490.0 2 367.6 

համայնքների  միջոցների 4.3 4.3 4.3 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   400.3  308.4 304.9 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 400.3 308.4 304.9 

կազմակերպությունների  միջոցների 2 137.0 598.9 598.8 
բնակչության   միջոցների 197.0 197.6 197.6 

այլ միջոցների - 932.1 916.8 

♦Շահումյանի շրջան 4 855.9 5 708.2 5 348.0 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    324.2 2 240.1 2 166.6 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 301.5 14.8 
                   այդ թվում.    
       այլ  մարդասիրական օգնության - 301.5 14.8 

կազմակերպությունների  միջոցների 4 520.6 3 155.5 3 155.5 
բնակչության   միջոցների 11.1 11.1 11.1 

♦Շուշիի շրջան 1 084.1 1 468.1 1 344.2 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    1 059.7 1 308.1 1 184.3 

համայնքների  միջոցների 0.6 0.6 0.6 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 86.1 86.1 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 29.7 29.7 

       այլ  մարդասիրական օգնության - 56.4 56.4 

կազմակերպությունների  միջոցների - 19.5 19.4 
բնակչության   միջոցների 23.8 25.3 25.3 

այլ միջոցների - 28.5 28.5 

♦Քաշաթաղի շրջան 7 711.0 7 079.3 6 963.8 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    
պետական բյուջեի    1 212.6 1 212.7 1 136.8 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 86.8 47.2 
                   այդ թվում.    
       այլ  մարդասիրական օգնության  - 86.8 47.2 

կազմակերպությունների  միջոցների 6 493.4 5 774.8 5 774.8 
բնակչության   միջոցների 5.0 5.0 5.0 
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4. Շինարարության ծավալներն ըստ  տնտեսական  գործունեության տեսակների 
 

                                                                                                                       Ընթացիկ գներով, միլիոն դրամ 

 

Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 37 087.8 64 631.2 58 750.8 
               այդ թվում.    

գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն 398.3 631.1 606.6 

հանքագործական արդյունաբերություն 

և բացահանքերի շահագործում 1 997.3 16 081.8 16 081.8 

մշակող արդյունաբերություն 1 643.6 245.3 245.0 

էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ  օդի  մատակարարում 16 390.7 11 408.7 11 387.6 

ջրամատակարարում, կոյուղի, 

թափոնների կառավարում և վերա-

մշակում 1 582.6 2 837.1 2 745.5 

մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

նորոգում 150.2 140.4 140.4 

փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն          4 546.4 8 589.9 8 495.4 

կացություն և հանրային սննդի կազմա-

կերպում 252.9 561.4 557.7 

տեղեկատվություն և կապ - 19.3 19.3 

ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն - 8.7 8.7 

անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծունեություն 5 448.9 7 465.1 6 425.7 

պետական կառավարում և 

պաշտպանություն,  պարտադիր 

սոցիալական ապահովություն 643.9 725.1 602.4 

կրթություն 1 235.9 2 171.2 1 949.0 

առողջապահություն և բնակչության  

սոցիալական սպասարկում 793.2 808.2 744.8 

մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 1 571.4 3 036.9 2 942.9 

սպասարկման այլ ծառայություններ 432.5 9 901.0 5 798.0 
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 2019թ. շինարարության կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, տոկոսներով 
 

 
 
 
 

 

(1)գյուղատնտեսություն,անտառայինտնտեսությու և ձկնորսություն 

(2) հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում 

(3)մշակող արդյունաբերություն 

(4)էլեկտրականության,գազի,գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 

(5) ջրամատակարարում,կոյուղի,թափոնների կառավարում և վերամշակում 

(6)մեծածախ և մանրածախ առևտուր,ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում                                                                 

(7)փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն          

 (8)կացության  և հանրային սննդի  կազմակերպում    

 (9)տեղեկատվություն և կապ 

(10)ֆինանսական  և  ապահովագրական գործունեություն 

(11) անշարժ գույքի հետ կապված  գործունեություն 

 (12)պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն 

(13)կրթություն 

(14) առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 

 (15)մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 

 (16)սպասարկման այլ ծառայություններ 
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4. Բնակելի շենքերի  գործարկումը, իրականացված շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների 

և ք.Ստեփանակերտի 
 

 

 
Գործարկվել են բնակելի 

շենքեր, ընդհանուր մակերես, 

քառ.մետր 

2019թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերը 

2018թ. 

 հունվար-      

դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   

ընթացիկ 

գներով, 
մլն. դրամ 

2019թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերին 

2018թ. 

հունվար-        

դեկտեմբերին 

Ընդամենը ԱՀ 27 895.6 20 902.7 133.5 7 465.1 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    5 298.7 5 247.0 101.0 3 651.2 

համայնքների  միջոցների - - - 45.6 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

173.0 - - 362.3 

                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի 

173.0 - - 22.0 

       այլ  մարդասիրական 

օգնության  
- - - 340.3 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
2 132.2 2 045.0 104.3 830.4 

                 դրանից`     
        օտարերկրյա ներդրողների 84.2 95.0 88.6 - 

բնակչության   միջոցների 20 291.8 13 610.7 149.1 1 999.5 

այլ միջոցների - - - 576.1 

♦ք.Ստեփանակերտ 16 501.1 9 391.2 175.7 3 893.7 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    175.0 - - 1 458.9 

համայնքների  միջոցների - - - 45.6 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
2 132.2 - - 346.5 

                 դրանից`     
        օտարերկրյա ներդրողների 84.2 - - - 

բնակչության   միջոցների 14 193.9 9 391.2 151.1 1 838.7 

այլ միջոցների - - - 204.0 

♦Ասկերանի շրջան 2 072.9 2 874.3 72.1 309.0 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    335.0 845.0 39.6 231.7 

բնակչության   միջոցների 1 737.9 2 029.3 85.6 56.3 

այլ միջոցների - - - 21.0 

♦Հադրութի շրջան 2 917.3 1 500.5 194.4 329.2 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    526.0  513.0 102.5 187.9 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
- 95.0 - - 

                 դրանից`     
        օտարերկրյա ներդրողների - 95.0 - - 

բնակչության   միջոցների 2 391.3 892.5 2.7անգ. 37.6 

այլ միջոցների - - - 103.7 
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Գործարկվել են բնակելի 

շենքեր, ընդհանուր մակերես, 

քառ.մետր 

2019թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերը 

2018թ. 

 հունվար-      

դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   

ընթացիկ 

գներով, 
մլն. դրամ 

2019թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերին 

2018թ. 

հունվար-        

դեկտեմբերին 

♦Մարտակերտի շրջան 2 047.9 1 188.1 172.4 860.7 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    1 250.0 1 146.0 109.1 727.3 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

173.0 - - 22.0 

                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի 

173.0 - - 22.0 

բնակչության   միջոցների 624.9 42.1 14.8անգ. 7.7 

այլ միջոցների    103.7 

♦Մարտունու շրջան 2 775.2 2 941.2 94.4 1 125.7 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    2 107.7 573.0 3.7անգ. 503.3 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
- 1 950.0 - 483.9 

բնակչության   միջոցների 667.5 418.2 159.6 23.3 

այլ միջոցների    115.2 

♦Շահումյանի շրջան 575.9 93.0 6.2անգ. 404.1 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    330.0 93.0 3.5անգ. 91.5 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- - - 301.5 

       այլ  մարդասիրական օգնության  - -  301.5 

բնակչության   միջոցների 245.9 - - 11.1 

այլ միջոցների     

♦Շուշիի շրջան 262.4 643.2 40.8 267.1 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    - 93.0 - 217.8 

համայնքների  միջոցների 262.4 - - - 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- - - 28.5 

                   այդ թվում.     

       այլ  մարդասիրական օգնության  - - - 28.5 

բնակչության   միջոցների - 550.2 47.7 20.8 

♦Քաշաթաղի շրջան 742.9 2 271.2 32.7 275.6 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    575.0 1 984.0 29.0 232.8 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- - - 38.8 

                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի 

- - - 38.8 

բնակչության   միջոցների 167.9 287.2 58.5 4.0 
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5. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործարկումը, իրականացված     

     շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 
 

 

 

Գործարկվել են  

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատություններ,  տեղ 

2019թ.  

հունվար- 

 դեկտեմբերը 

 2018թ. 

 հունվար-    

դեկտեմբերի 

նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   
ընթացիկ 

գներով, 

մլն. դրամ 
2019թ.  

հունվար 

դեկտեմբերին 

2018թ. 

հունվար- 

դեկտեմբերին 

Ընդամենը ԱՀ 110 24 4.6անգ. 246.5 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    60 24 2.5 անգ. 94.8 
մարդասիրական օգնության  
միջոցների   50 - - 151.7 

                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի 50 - - 151.7 

♦Ասկերանի շրջան 50 - - 151.7 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
մարդասիրական օգնության  
միջոցների   50 - - 151.7 

                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 50 - - 151.7 

♦Մարտակերտի շրջան 60 24 2.5անգ. 94.8 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
պետական բյուջեի    60 24 2.5անգ. 94.8 

 

 

6. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (դպրոցների)  գործարկումը, 
իրականացված շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 
 

 

 

 

Գործարկվել են  

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ 

(դպրոցներ), 
աշակերտական տեղ 

2019թ.  

հունվար-    

դեկտեմբերը 

2018թ. 

հունվար-    

դեկտեմբերի 

նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,  
 ընթացիկ 

գներով, 

մլն. դրամ 
2019թ. 

հունվար- 

  դեկտեմբերին 

2018թ. 

հունվար-    

դեկտեմբերին 

Ընդամենը ԱՀ 632 644 98.1 701.4 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     
պետական բյուջեի    32 564 5.7 223.0 
մարդասիրական օգնության  
միջոցների   600 80 7.5անգ. 478.4 
                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի 600 80 7.5անգ. 478.4 

♦ք.Ստեփանակերտ 600 - - 478.4 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     
մարդասիրական օգնության  
միջոցների   600 - - 478.4 



ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019թ.  ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ 
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Գործարկվել են  

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ 

(դպրոցներ), 
աշակերտական տեղ 

2019թ.  

հունվար-    

դեկտեմբերը 

2018թ. 

հունվար-    

դեկտեմբերի 

նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,  
 ընթացիկ 

գներով, 

մլն. դրամ 
2019թ. 

հունվար- 

  դեկտեմբերին 

2018թ. 

հունվար-    

դեկտեմբերին 

                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի 600 - - 478.4 

♦Ասկերանի շրջան - 80 - - 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- 80 - - 

                   այդ թվում.     
       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի - 80 - - 

♦Մարտակերտի շրջան - 132 - - 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     
պետական բյուջեի    - 132 - - 

♦Մարտունու շրջան - 300 - - 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     
պետական բյուջեի    - 300 - - 

♦Քաշաթաղի շրջան 32 132 24.2 223.0 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    32 132 24.2 223.0 

 
 
7. Հիվանդանոցների,  առաջնային բժշկական օգնության հաստատությունների  և 

առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների գործարկումը,   իրականացված 
շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 
 

 

               Գործարկվել են  

հիվանդանոցներ, մահճակալ  /          

առողջության առաջնային 

պահպանման կենտրոններ, 
հատ 

2019թ. 

հունվար-    

դեկտեմբերը 

2018թ. 

հունվար-    

դեկտեմբերի 

նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,  
ընթացիկ 

գներով, 

մլն. դրամ 
2019թ.  

հունվար-  

դեկտեմբերին 

2018թ. 

հունվար- 

դեկտեմբերին 

Ընդամենը ԱՀ 20/1 - - 721.9 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    20/1 - - 721.9 

♦Քաշաթաղի շրջան 20/1 - - 721.9 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    20/1 - - 721.9 
 
 
 
   
 



 

Պայմանական նշաններ 

երևույթը բացակայում է - 

տվյալներ չկան -- 

չնչին մեծություն 0.0 

ցուցանիշը չի հաշվարկվում X 

տվյալները  ճշգրտված են # 

 

Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան 
տարբերությունները բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

 

 

 ԱՀ  ԱՎԾ աշխատակազմի իրական հատվածի տնտեսության 

վիճակագրության բաժին 

հեռ  94-35-46 

 
 


