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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 

 «Շինարարությունը Արցախի Հանրապետությունում» վիճակագրական ժողովածուն 

կազմվել է հավաքագրված վիճակագրական հաշվետվությունների և իրականացված 

դիտարկումների տվյալների հիման վրա: 

 Ժողովածուն բովանդակում է տեղեկություններ 2020թ. 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 Արցախի  

Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-դեկտեմբերին 
 

1. Հիմնական միջոցների  գործարկման և իրականացված  շինարարության  ինդեքսները 
  
 2020թ. հունվար-դեկտեմբերը 

 2019թ. հունվար-դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, % 

Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 44.0 77.8 79.4 

          այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    105.9 107.2 124.5 

համայնքների  միջոցների 6.4 128.3 128.3 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   53.3 45.1 50.5 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 7.2 22.4 21.8 

       այլ  մարդասիրական օգնության  82.0անգամ 100.7 168.7 
կազմակերպությունների  միջոցների 7.3 60.2 55.3 
                 դրանից`    
        օտարերկրյա ներդրողների - 9.3 9.3 
բնակչության   միջոցների 50.4 72.8 72.8 

այլ միջոցների - 33.2 31.6 

 

 
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 16332.7 50269.3 46673.6 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    12935.8 28738.9 26613.3 
համայնքների  միջոցների 7.8 156.5 156.5 
մարդասիրական օգնության  միջոցների   766.8 1213.6 1174.4 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի               102.9                427.4                 408.2 
       այլ  մարդասիրական օգնության  663.9 786.2 766.2 
կազմակերպությունների  միջոցների 1597.0 16581.8 15249.7 

                 դրանից`    
        օտարերկրյա ներդրողների - 7.7 7.7 
բնակչության   միջոցների 775.7 2029.8 2029.8 
այլ միջոցների 249.6 1548.7 1449.9 

♦ք.Ստեփանակերտ 5215.3 15094.5 13446.2 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    3874.0 11897.7 10373.3 

համայնքների  միջոցների 7.8 154.5 154.5 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   325.9 428.2 403.3 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 102.3 97.4 

       այլ  մարդասիրական օգնության  325.9 325.9 305.9 

կազմակերպությունների  միջոցների 322.9 538.3 538.1 

                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների - 5.2 5.2 

բնակչության   միջոցների 553.6 1548.3 1548.3 

այլ միջոցների 131.1 527.5 428.7 

♦Ասկերանի շրջան 3240.9 3830.0 3705.7 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    2405.0 3274.1 3159.9 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   156.4 90.1 80.0 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 102.9 36.6 26.5 

       այլ  մարդասիրական օգնության 53.5 53.5 53.5 

կազմակերպությունների  միջոցների 557.5 89.3 89.3 

բնակչության   միջոցների 61.1 144.8 144.8 

այլ միջոցների 60.9 231.7 231.7 

♦Հադրութի շրջան 525.5 1521.8 1446.7 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    491.3 1191.9 1117.8 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 68.9 67.9 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 54.8 53.8 

       այլ  մարդասիրական օգնության - 14.1 14.1 

կազմակերպությունների  միջոցների 2.1 2.1 2.1 



 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020թ.  ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ 

4 

 Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

բնակչության   միջոցների 20.5 20.5 20.5 

այլ միջոցների 11.6 238.4 238.4 

♦Մարտակերտի շրջան 4696.1 17234.7 17160.8 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    3971.0 5311.9 5239.3 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   25.3 275.6 274.3 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 131.4 130.1 

       այլ  մարդասիրական օգնության  25.3 144.2 144.2 

կազմակերպությունների  միջոցների 667.1 11158.8 11158.8 

                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների - 2.5 2.5 

բնակչության   միջոցների 7.1 7.1 7.1 

այլ միջոցների 25.6 481.3 481.3 

♦Մարտունու շրջան 1926.2 3219.4 3119.7 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    1787.1 2865.2 2765.6 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   20.5 20.9 20.8 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 0.4 0.3 

       այլ  մարդասիրական օգնության  20.5 20.5 20.5 

կազմակերպությունների  միջոցների 42.9 32.5 32.5 

բնակչության   միջոցների 57.0 232.7 232.7 

այլ միջոցների 18.7 68.1 68.1 

♦Շահումյանի շրջան 155.9 5248.5 3865.9 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    155.9 2639.2 2564.7 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 63.7 63.7 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 18.1 18.1 

       այլ  մարդասիրական օգնության - 45.6 45.6 

կազմակերպությունների  միջոցների - 2545.6 1237.5 

♦Շուշիի շրջան 164.6 888.5 728.7 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    77.0 703.8 545.6 

համայնքների  միջոցների - 1.0 1.0 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   5.0 72.0 70.4 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 45.9 44.3 

       այլ  մարդասիրական օգնության 5.0 26.1 26.1 

կազմակերպությունների  միջոցների 4.5 33.6 33.6 

բնակչության   միջոցների 76.4 76.4 76.4 

այլ միջոցների 1.7 1.7 1.7 

♦Քաշաթաղի շրջան 408.2 3231.9 3199.9 
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 Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    174.5 855.1 847.1 

համայնքների  միջոցների - 1.0 1.0 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   233.7 194.2 194.0 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      

       հիմնադրամի - 37.9 37.7 

       այլ  մարդասիրական օգնության  233.7 156.3 156.3 

կազմակերպությունների  միջոցների - 2181.6 2157.8 

 

4. Շինարարության ծավալներն ըստ  տնտեսական  գործունեության տեսակների 
 

                                                                                                                       Ընթացիկ գներով, միլիոն դրամ 

 

Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 16332.7 50269.3 46673.6 

               այդ թվում.  
  

գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն 
48.7 509.2 465.5 

հանքագործական արդյունաբերություն 

և բացահանքերի շահագործում 
662.7 10576.4 10576.4 

մշակող արդյունաբերություն 18.1 56.7 55.0 
էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ  օդի  մատակարարում 
784.4 6341.4 4987.5 

ջրամատակարարում, կոյուղի, 

թափոնների կառավարում և վերա-

մշակում 

1451.3 2993.9 2930.6 

մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

նորոգում 

88.5 158.0 158.0 

փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն          
9450.9 16091.2 15775.0 

կացություն և հանրային սննդի կազմա-

կերպում 
283.5 366.5 361.7 

տեղեկատվություն և կապ - 16.8 16.8 
անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծունեություն 
2511.3 5631.8 4988.1 

պետական կառավարում և 

պաշտպանություն,  պարտադիր 

սոցիալական ապահովություն 

445.4 2433.1 2184.0 

կրթություն 201.2 1598.3 1512.3 
առողջապահություն և բնակչության  

սոցիալական սպասարկում 
278.7 1487.8 1424.2 

մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 

52.9 1213.5 861.1 

սպասարկման այլ ծառայություններ 55.1 794.7 377.4 

 



 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020թ.  ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ 

6 

 
 
 
 

 2020թ. շինարարության կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, տոկոսներով 
 

 
 

 

(1)գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն 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) անշարժ գույքի հետ կապված  գործունեություն 

(10)պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն 

(11)կրթություն 

(12) առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 

 (13)մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 

 (14)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 

2020թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերը 

2019թ. 

 հունվար-      

դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   
ընթացիկ գներով, 

մլն. դրամ 
2020թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերին 

2019թ. 

հունվար-        

դեկտեմբերին 

Ընդամենը ԱՀ 16899.2 27895.6 60.6 5631.8 
            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    170.0 5298.7 3.2 2964.7 

համայնքների  միջոցների - -  49.7 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

1020.0 173.0 5.9 անգամ 505.8 

                   այդ թվում.     
<<Հայաստան>>  համահայկական 
հիմնադրամի 

- 173.0 - 15.3 

այլ  մարդասիրական օգնության 1020.0 - - 490.5 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
2347.3 2132.2 110.1 193.3 

                 դրանից`     

        օտարերկրյա ներդրողների - 84.2 - - 

բնակչության   միջոցների 13361.9 20291.8 65.9 1574.5 

այլ միջոցների - - - 343.8 

♦ք.Ստեփանակերտ 10018.3 16501.1 60.7 3225.9 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    170.0 175.0 97.1 1229.4 

համայնքների  միջոցների - -  49.7 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- - - 325.9 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
       այլ  մարդասիրական օգնության - - - 325.9 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
326.4 2132.2 15.3 

193.3 
 

                 դրանից`     

        օտարերկրյա ներդրողների - 84.2 - - 

բնակչության   միջոցների 9521.9 14193.9 67.1 1300.6 

այլ միջոցների  -  127.0 

♦Ասկերանի շրջան 1205.8 2072.9 58.2 431.9 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    - 335.0 - 332.5 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- - - 53.5 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
       այլ  մարդասիրական օգնության - - - 53.5 

բնակչության   միջոցների 1205.8 1737.9 69.4 45.9 

♦Հադրութի շրջան 1100.5 2917.3 37.7 46.5 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    - 526.0 - 26.2 

բնակչության   միջոցների 1100.5 2391.3 46.0 20.3 

♦Մարտակերտի շրջան 551.4 2047.9 26.9 539.5 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
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Գործարկվել են բնակելի 

շենքեր, ընդհանուր մակերես, 

քառ.մետր 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբերը 

2019թ. 

 հունվար- 

դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   
ընթացիկ գներով, 

մլն. դրամ 
2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբերին 

2019թ. 

հունվար-        

դեկտեմբերին 

պետական բյուջեի   - 1250.0 - 267.7 

մարդասիրական օգնության 
միջոցների   

- 173.0 - 49.5 

   այդ թվում. 
       <<Հայաստան>> 
համահայկական      
       հիմնադրամի 

- 173.0 - 15.3 

       այլ  մարդասիրական օգնության 34.2 

բնակչության   միջոցների 551.4 624.9 88.2 7.1 

այլ միջոցների 215.2 

♦Մարտունու շրջան 2886.0 2775.2 104.0 627.5 

     այդ թվում ի  հաշիվ. 

պետական բյուջեի   - 2107.7 - 406.9 

մարդասիրական օգնության 
միջոցների   

- - - 20.5 

   այդ թվում. 
       այլ  մարդասիրական օգնության - - - 20.5 

բնակչության   միջոցների 865.1 667.5 129.6 198.5 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
2020.9 - - - 

այլ միջոցների - - - 1.6 

♦Շահումյանի շրջան - 575.9 - 245.4 

            այդ թվում ի  հաշիվ. 

պետական բյուջեի   - 330.0 - 239.8 

մարդասիրական օգնության 
միջոցների   

- - - 5.6 

   այդ թվում. 

  այլ  մարդասիրական օգնության - - - 5.6 

բնակչության   միջոցների 245.9 - 

♦Շուշիի շրջան 117.2 262.4 44.7 234.7 

            այդ թվում ի  հաշիվ. 

պետական բյուջեի   -  - 227.6 

համայնքների  միջոցների - - - - 

մարդասիրական օգնության 
միջոցների   

- - - 5.0 

   այդ թվում. 

       այլ  մարդասիրական օգնության - - - 5.0 

բնակչության   միջոցների 117.2 262.4 - 2.1 

♦Քաշաթաղի շրջան 1020.0 742.9 137.3 280.4 

            այդ թվում ի  հաշիվ. 

պետական բյուջեի   - 575.0 234.6 

մարդասիրական օգնության 
միջոցների   

1020.0 - - 45.8 

   այդ թվում. 

       այլ  մարդասիրական օգնության 1020.0 - - 45.8 

բնակչության   միջոցների - 167.9 - - 
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5. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործարկումը, իրականացված     
     շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 

 

 

 

Գործարկվել են  

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատություններ,  տեղ 

2020թ.  

հունվար- 

 դեկտեմբերը 

 2019թ. 

 հունվար-    

դեկտեմբերի 

նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   
ընթացիկ 

գներով, 

մլն. դրամ 
2020թ.  

հունվար 

դեկտեմբերին 

2019թ. 

հունվար- 

դեկտեմբերին 

Ընդամենը ԱՀ 30 110 27.3 121.1 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    30 60 50.0 121.1 
մարդասիրական օգնության  
միջոցների   - 50 - - 

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

♦Ասկերանի շրջան 30 50 60.0 121.1 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
պետական բյուջեի    30 - - 121.1 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   - 50 - - 

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

♦Մարտակերտի շրջան - 60 - - 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
պետական բյուջեի    - 60 - - 

 
 
   
Տեղեկագիրը պատրաստել է  ԱՀ  ԻՀՏՎ բաժինը  
  Հեռախոս`  047-94-35-46 
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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  

 

  

  ԱԱՀՀ    ԱԱՎՎԾԾ  աաշշխխաատտաակկաազզմմիի  իիրրաակկաանն  հհաատտվվաածծիի  

տտննտտեեսսոոււթթյյաանն  վվիիճճաակկաագգրրոոււթթյյաանն  բբաաժժիինն  

հհեեռռ    9944--3355--4466  
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ԲԲոովվաաննդդաակկոոււթթյյոոււնն    
  

  

  

  

էջ 

Ներածություն 11  

 Հիմնական միջոցների  գործարկման և իրականացված  շինարարության 

ինդեքսները 

22  

   
Հիմնական միջոցների  գործարկումը, իրականացված  շինարարությունն  ըստ  

շրջանների   և ք.Ստեփանակերտի 33  
   
Շինարարության ծավալներն ըստ  տնտեսական  գործունեության տեսակների 55  
   
Բնակելի շենքերի  գործարկումը, իրականացված շինարարությունն ըստ  ԱՀ 

շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 77  
 

  

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործարկումը, 

իրականացված    շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 

99  

   
  

   
 

  

   

  




