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Հ ա վ ե լ վ ա ծ   3 
 

 ԱՀ ազգային վիճակագրական հրապարակումների ցանկը 2021թ. հունվար-հունիսին  
 

N Հրապարակումների անվանումը Ձևը 
Տպաքա-

նակը 

Էջերի 

քանակը 

Հրապարակ-

ման ամիսը 

1.  ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. 

հունվար-սեպտեմբերին (հայերեն տարբերակ) 

տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց 

30 135 հունվար 

2.  ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. 

հունվար- սեպտեմբերին (ռուսերեն 

տարբերակ) 

տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց  

30 104 հունվար 

3.  ԱՀ սպառողական գների ինդեքսը 2020թ. 

հունվար-դեկտեմբերին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

10 54 հունվար 

4.  ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2020թ. 

դեկտեմբերին 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունվար 

5.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.01.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 2 հունվար 

6.  Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 

ԱՀ-ում 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունվար 

7.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

11.01.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունվար 

8.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

18.01.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունվար 

9.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

25.01.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունվար 

10.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

11.01.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունվար 

11.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

18.01.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունվար 

12.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

25.01.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունվար 

13.  ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2020թ. 

դեկտեմբերին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունվար 

14.  Սպառողական գների ինդեքսը 2020թ. 

դեկտեմբերին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունվար 

15.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.01.2021թ.  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունվար 

16.  Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 

ԱՀ-ում 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունվար 

17.  Միգրացիան Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում  2020թ.  

վիճակագրական 

ժողովածու 

21 5 փետրվար 

18.  ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները  

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2020թ. հունվար-դեկտեմբերին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

21 14 փետրվար 

19.  ԱՀ սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվարին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

10 31 փետրվար 

20.  Վիճակագրական հրապարակումների 

համացանկ 2021թ. 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

10 37 փետրվար 

21.  ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

հունվարին  

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 փետրվար 

22.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.02.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 2 փետրվար 

23.  Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 

ԱՀ-ում 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 փետրվար 

24.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 

դեկտեմբերին 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

5 1 փետրվար 

25.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

01.02.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 փետրվար 

26.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

08.02.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 փետրվար 

27.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ օպերատիվ 6 1 փետրվար 



 -143- 

N Հրապարակումների անվանումը Ձևը 
Տպաքա-

նակը 

Էջերի 

քանակը 

Հրապարակ-

ման ամիսը 

15.02.2021թ. տեղեկատվություն 

28.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

22.02.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 փետրվար 

29.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

01.02.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

30.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

08.02.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

31.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

15.02.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

32.  ԱՀ-ում կատարված հերկի մասին առ 

22.02.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

33.  ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

հունվարին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

34.  Սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվարին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

35.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.02.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

36.  Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 

ԱՀ-ում 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 փետրվար 

37.  ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. 

հունվար-դեկտեմբերին (հայերեն տարբերակ) 

տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց 

60 180 մարտ 

38.  ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. 

հունվար-դեկտեմբերին (ռուսերեն տարբերակ) 

տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց  

50 141 մարտ 

39.  Գները և գների ինդեքսները ԱՀ, 2016-2020թթ վիճակագրական 

ժողովածու  

30 55 մարտ 

40.  ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները  

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվարին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

21 11 մարտ 

41.  ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները  

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-փետրվարին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

21 12 մարտ 

42.  ԱՀ սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվար-փետրվարին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

10 31 մարտ 

43.  Գյուղատնտեսական կենդանիների 

համատարած հաշվառման հանրագումարները 

2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

20 4 մարտ 

44.   ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը  առ 

01.01.2021թ. 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

20 6 մարտ 

45.  ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

փետրվարին 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մարտ 

46.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

01.03.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մարտ 

47.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

09.03.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մարտ 

48.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

15.03.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մարտ 

49.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

22.03.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մարտ 

50.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

29.03.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մարտ 

51.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.03.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 2 մարտ 

52.  Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 

ԱՀ-ում 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մարտ 

53.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը օպերատիվ 5 1 մարտ 
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N Հրապարակումների անվանումը Ձևը 
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Էջերի 
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Հրապարակ-
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հունվարին տեղեկատվություն 

54.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 

փետրվարին 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

5 1 մարտ 

55.  Սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

փետրվարին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

56.  ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

փետրվարին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

57.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.03.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

58.  ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները 

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվարին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

59.  ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները 

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-փետրվարին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

60.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

01.03.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

61.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

15.03.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

62.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

22.03.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

63.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

29.03.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

64.  Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 

ԱՀ-ում 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

65.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 

դեկտեմբերին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

66.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 

հունվարին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

67.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 

փետրվարին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մարտ 

68.  Շինարարությունը ԱՀ-ում, 2020թ. վիճակագրական 

ժողովածու 

28 11 ապրիլ 

69.  ԱՀ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

ցանքատարածությունները և համախառն 

բերքը 2020թ.  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

20 23 ապրիլ 

70.   ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները  

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-մարտին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

21 13 ապրիլ 

71.   ԱՀ սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվար-մարտին  

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

10 32 ապրիլ 

72.  Անհատական բնակարանային 

շինարարության ընտրանքային 

հետազոտություն  

վիճակագրական 

զեկույց 

10 13 ապրիլ 

73.    ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը  

ապրիլի 1 դրությամբ   

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

20 3 ապրիլ 

74.   ԱՀ առկա բնակչության թվաքանակը 2021 

թվականի  հունվարի 1-ի դրությամբ 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

20 3 ապրիլ 

75.   ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

հունվար- մարտին 

օպերատիվ 

տեղեկատվություններ 
6 1 ապրիլ 

76.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.04.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
6 2 ապրիլ 

77.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

05.04.21 թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
6 1 ապրիլ 

78.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

12.04.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 
6 1 ապրիլ 
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79.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

19.04.21 թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 ապրիլ 

80.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

26.04.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 ապրիլ 

81.   ԱՀ նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը ապրիլի 1-ի դրությամբ 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 ապրիլ 

82.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

5 1 ապրիլ 

83.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

84.  ԱՀ նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը ապրիլի 1-ի դրությամբ 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

85.  Սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվար-մարտին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 3 ապրիլ 

86.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.04.2021թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

87.   ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները  

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-մարտին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

88.  Անհատական բնակարանային 

շինարարության ընտրանքային 

հետազոտության արդյունքները 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 2 ապրիլ 

89.   ԱՀ ժողովրդագրական հիմնական 

ցուցանիշները 2021թ. մարտին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

90.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

05.04.2020 թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

91.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

12.04.20 թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

92.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

19.04.21 թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

93.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

26.04.21 թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 ապրիլ 

94.  Գները և գների ինդեքսները ԱՀ, 2016-2020թթ մամլո 

հաղորդագրություն 

 10 ապրիլ 

95.  Շինարարությունը ԱՀ-ում, 2020թ. մամլո 

հաղորդագրություն 

 4 ապրիլ 

96.  ԱՀ արտաքին առևտուրը, 2020թ. վիճակագրական 

ժողովածու 

31 37 մայիս 

97.  Արցախի  ժողովրդագրական ժողովածու, 2021 վիճակագրական 

ժողովածու 

60 61 մայիս 

98.  The demographic handbook of RA-2021 statistical analytical  

report 

50 61 մայիս 

99.   ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

2021թ.հունվար-մարտին (հայերեն տարբերակ)  

տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց 

60 128 մայիս 

100.  ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

2021թ.հունվար-մարտին (ռուսերեն 

տարբերակ)   

տեղեկատվական 

եռամսյակային 

զեկույց 

50 99 մայիս 

101.   ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները  

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-ապրիլին 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

21 13 մայիս 

102.   ԱՀ սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվար-ապրիլին 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

10 32 մայիս 

103.   ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

ապրիլին 

օպերատիվ 

տեղեկատվություններ 
6 1 մայիս 

104.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.05.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6   2 մայիս 

105.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 
03.05.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մայիս 
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106.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

10.05.21 թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մայիս 

107.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

17.05.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մայիս 

108.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

24.05.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մայիս 

109.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

31.05.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մայիս 

110.   ԱՀ նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը ապրիլի 30-ի դրությամբ 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 մայիս 

111.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

5 1 մայիս 

112.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

113.  ԱՀ նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը ապրիլի 30-ի դրությամբ 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

114.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.05.2021թ.  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

115.   ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները 

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-ապրիլին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

116.   ԱՀ սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվար-ապրիլին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 

 1 մայիս 

117.   ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

ապրիլին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

118.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 
03.05.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

119.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

10.05.21 թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

120.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

17.05.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

121.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

24.05.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

122.   ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

31.05.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 մայիս 

123.  ԱՀ արտաքին առևտուրը, 2020թ. մամլո 

հաղորդագրություն 

 12 մայիս 

124.  Արցախը թվերով -2021 վիճակագրական 

ժողովածու 

70 96 հունիս 

125.  Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում, 2020թ. վիճակագրական 

ժողովածու 

30 57 հունիս 

126.  ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը, 2020թ. վիճակագրական 

ժողովածու 

19 23 հունիս 

127.  Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում, 2020թ. վիճակագրական 

ժողովածու 

25 34 հունիս 

128.  ԱՀ սոցիալական վիճակը, 2020թ. վիճակագրական 

ժողովածու 

50 142 հունիս 

129.  ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը, 2020թ.  վիճակագրական 

ժողովածու 

15 47 հունիս 

130.  Բիզնես ռեգիստրի հետազոտության զեկույց, 

2020 

վիճակագրական 

զեկույց 

50 59 հունիս 

131.   ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները  

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-մայիսին 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

21 13 հունիս 

132.   ԱՀ սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվար- մայիսին 

վիճակագրական 

տեղեկագիր 

10 37 հունիս 

133.   ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

հունվար- մայիսին 
 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունիս 
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N Հրապարակումների անվանումը Ձևը 
Տպաքա-

նակը 

Էջերի 

քանակը 

Հրապարակ-

ման ամիսը 

134.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.06.2021թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 2 հունիս 

135.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

07.06.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունիս 

136.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

14.06.21թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունիս 

137.  Հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ 

եգիպտացորենի) բերքահավաքի մասին առ 

21.06.21 թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունիս 

138.  Հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ 

եգիպտացորենի) բերքահավաքի մասին առ 

28.06.21 թ. 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունիս 

139.   ԱՀ նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը (հաշվարկված բժշկական 

նորմաներով) հունիսի 1-ի դրությամբ 

օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

6 1 հունիս 

140.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ օպերատիվ 

տեղեկատվություն 

5 1 հունիս 

141.  Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

142.  ԱՀ նվազագույն սպառողական զամբյուղի  

արժեքը հունիսի 1-ի դրությամբ 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

143.   ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշները 2021թ. 

մայիսին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

144.  Սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. 

հունվար-մայիսին 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

145.   ԱՀ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության  հիմնական ցուցանիշները 

ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 

դասակարգման 2021թ. հունվար-մայիսին  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 2 հունիս 

146.  Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների 

վերաբերյալ առ 01.06.2021թ.  

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

147.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

07.06.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

148.  ԱՀ-ում գարնանացանի ընթացքի մասին առ 

14.06.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

149.  Հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ 

եգիպտացորենի) բերքահավաքի մասին առ 

21.06.21 թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

150.  Հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ 

եգիպտացորենի) բերքահավաքի մասին առ 

28.06.21թ. 

մամլո 

հաղորդագրություն 

 1 հունիս 

151.  ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը, 2020թ. մամլո 

հաղորդագրություն 

 5 հունիս 

152.  ԱՀ համախառն ներքին արդյունքը, 2020թ.  մամլո 

հաղորդագրություն 

 6 հունիս 

153.  Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում, 2020թ. մամլո 

հաղորդագրություն 

 7 հունիս 
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Չափս`60x84/8, ծավալը`18.5 տպագրական մամուլ 

Տպաքանակը` 60, թուղթ` օֆսեթ 

Հանձնված է տպագրության 2021թ. օգոստոսի 10 

-------------------------------------------------------------- 

<<ՎԱՐԴ ՀՐԱՏ>>ՍՊԸ տպարան, 

ք. Երևան, Ն.Զարյան 26 

 


