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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 2021թ. 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 2021թ. հունվար-դեկտեմբերին 
 

1. Հիմնական միջոցների  գործարկման և իրականացված  շինարարության  ինդեքսները 
  
 2021թ. հունվար-դեկտեմբերը 

 2020թ. հունվար-դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, % 

Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 2.8անգամ 148.3 153.1 

          այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    150.2 100.8 101.7 

համայնքների  միջոցների 27.3անգամ 165.3 165.2 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   26.5անգամ 23.7անգամ 23.6անգամ 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 20.2անգամ 25.6անգամ 25.3անգամ 

       այլ  մարդասիրական օգնության  27.4անգամ 22.6անգամ 22.6անգամ 
կազմակերպությունների  միջոցների 119.8 77.2 83.9 
                 դրանից`    
        օտարերկրյա ներդրողների - 27.3 27.3 

բնակչության   միջոցների 152.0 87.6 87.6 

այլ միջոցների 10.6անգամ 130.6 130.9 

 

 

 
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 45542.0 74552.3 71472.0 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    19424.8 28959 27061.9 

համայնքների  միջոցների 212.9 258.7 258.6 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   20302.1 28736.3 27679.3 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 2079.7 10934.3 10348.6 

       այլ  մարդասիրական օգնության  18222.4 17802.0 17330.7 

կազմակերպությունների  միջոցների 1913.3 12796.8 12795.7 
                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների  - 2.1 2.1 

բնակչության   միջոցների 1179.1 1778.7 1778.7 

այլ միջոցների 2509.8 2022.8 1897.8 

♦ք.Ստեփանակերտ 23893.3 30685.8 28577.3 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    11055.6 12732.3 11448.3 

համայնքների  միջոցների 212.7 235.3 235.3 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   10244.5 14832.9 14134.5 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 987.9 6290.6 6063.5 

       այլ  մարդասիրական օգնության  9256.6 8542.3 8071.0 

կազմակերպությունների  միջոցների 86.9 750.3 749.2 

                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների    

բնակչության   միջոցների 954.4 1402.5 1402.5 

այլ միջոցների 1339.2 732.5 607.5 

♦Ասկերանի շրջան 5703.0 14528.2 14105.2 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    2439.5 8897.5 8692.8 

համայնքների  միջոցների - 23.1 23.1 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   2997.5 4917.3 4699.0 
                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 21.3 1931.3 1713.0 

       այլ  մարդասիրական օգնության 2976.2 2986.0 2986.0 

կազմակերպությունների  միջոցների 2.6 2.9 2.9 

բնակչության   միջոցների 139.9 197.4 197.4 

այլ միջոցների 123.5 490.0 490.0 

♦Մարտակերտի շրջան 7862.6 19910.2 19633.6 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    2316.3 2876.0 2681.4 

համայնքների  միջոցների 0.2 0.3 0.2 
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 Գործարկվել են 

հիմնական 

միջոցներ 

Շինարարություն 
Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   2968.0 4523.6 4441.7 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 550.6 2025.5 1943.6 

       այլ  մարդասիրական օգնության  2417.4 2498.1 2498.1 

կազմակերպությունների  միջոցների 1644.2 11799.0 11799.0 

                 դրանից`    

        օտարերկրյա ներդրողների  2.1 2.1 

բնակչության   միջոցների 20.1 48.2 48.2 

այլ միջոցների 913.8 663.1 663.1 

♦Մարտունու շրջան 8023.2 9238.7 8998.6 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    3556.7 4308.8 4110.2 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   4092.1 4420.6 4379.1 

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 519.9 670.0 628.5 

       այլ  մարդասիրական օգնության  3572.2 3750.6 3750.6 

կազմակերպությունների  միջոցների 178.6 243.6 243.6 

բնակչության   միջոցների 64.3 130.3 130.3 

այլ միջոցների 131.5 135.4 135.4 

♦Շահումյանի շրջան - 58.2 41.4 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    - 41.4 41.4 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   - 16.8  

                   այդ թվում.    
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի - 16.8  

♦Շուշիի շրջան 58.0 104.4 89.1 
            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    54.9 101.2 86.0 

համայնքների  միջոցների    

մարդասիրական օգնության  միջոցների    0.1 - 

                   այդ թվում.  0.1 - 
       <<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի  0.1 - 

       այլ  մարդասիրական օգնության    

կազմակերպությունների  միջոցների 1.0 1.0 1.0 

բնակչության   միջոցների 0.3 0.3 0.3 

այլ միջոցների 1.8 1.8 1.8 

♦Քաշաթաղի շրջան 1.8 26.8 26.8 

            այդ թվում ի  հաշիվ.    

պետական բյուջեի    1.8 1.8 1.8 

մարդասիրական օգնության  միջոցների   0.0 25.0 25.0 

                   այդ թվում.    

       այլ  մարդասիրական օգնության  0.0 25.0 25.0 
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3. Շինարարության ծավալներն ըստ  տնտեսական  գործունեության տեսակների 
 

                                                                                                                       Ընթացիկ գներով, միլիոն դրամ 

 
 

Գործարկվել են 

հիմնական միջոցներ 
Շինարարություն 

Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 45542.0 74552.3 71472.0 

               այդ թվում.    

A 
գյուղատնտեսություն, անտառային տնտե-

սություն և ձկնորսություն 12.5 1506.1 1489.7 

B 
հանքագործական արդյունաբերություն և բա-

ցահանքերի շահագործում 1639.5 11581.0 11581.0 

C մշակող արդյունաբերություն 9.7 29.9 29.9 

D 
էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ  

օդի  մատակարարում 1039.2 2991.1 2829.2 

E 
ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում 1490.8 4354.2 4215.3 

G 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 149.7 215.6 215.6 

H փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն          13897.9 14016.0 13410.4 

I կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում 316.0 383.3 383.3 

J տեղեկատվություն և կապ  59.7 59.7 

L անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 23028.7 34397.0 32627.5 

O 
պետական կառավարում և պաշտպանություն,  

պարտադիր սոցիալական ապահովություն 2243.6 2684.7 2340.5 

P կրթություն 1118.0 1464.0 1429.4 

Q 
առողջապահություն և բնակչության  սոցիալա-

կան սպասարկում 82.8 406.2 398.2 

R մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 503.3 453.2 452.0 

S սպասարկման այլ ծառայություններ 10.3 10.3 10.3 

 2021թ. շինարարության կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, տոկոսներով 
 

 
Գործարկվել են 

հիմնական միջոցներ 
Շինարարություն 

Շինմոնտաժային 

աշխատանքներ 

Ընդամենը ԱՀ 100.0 100.0 100.0 
               այդ թվում.    

A 
գյուղատնտեսություն, անտառային տնտե-

սություն և ձկնորսություն 
0.0 2.0 2.1 

B 
հանքագործական արդյունաբերություն և բա-

ցահանքերի շահագործում 
3.6 15.5 16.2 

C մշակող արդյունաբերություն 0.0 0.0 0.0 

D 
էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ  

օդի  մատակարարում 
2.3 4.0 4.0 

E 
ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում 
3.3 5.9 5.9 

G 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 
0.3 0.3 0.3 

H փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն          30.5 18.8 18.8 
I կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում 0.7 0.5 0.5 

J տեղեկատվություն և կապ 0.0 0.1 0.1 

L անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 50.6 46.1 45.6 

O 
պետական կառավարում և պաշտպանություն,  

պարտադիր սոցիալական ապահովություն 
4.9 3.6 3.3 

P կրթություն 2.5 2.0 2.0 

Q 
առողջապահություն և բնակչության  սոցիալա-

կան սպասարկում 
0.2 0.6 0.6 

R մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 1.1 0.6 0.6 

S սպասարկման այլ ծառայություններ 0.0 0.0 0.0 
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4. Բնակելի շենքերի  գործարկումը, իրականացված շինարարությունն ըստ  ԱՀ 

շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 
 
 

 

 
Գործարկվել են բնակելի 

շենքեր, ընդհանուր մակերես, 

քառ.մետր 

2021թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերը 

2020թ. 

 հունվար-      

դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   
ընթացիկ գներով, 

մլն. դրամ 
2021թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերին 

2020թ. 

հունվար-        

դեկտեմբերի

ն 

Ընդամենը ԱՀ 21444.6 16899.2 126.9 34397.0 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    1085.0 170.0 6.4անգամ 8159.9 

համայնքների  միջոցների - - - 173.7 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

725.0 1020.0 
71.1 

24170.7 

                   այդ թվում.     
<<Հայաստան>>  համահայկական 
հիմնադրամի 

725.0 - 
- 

7334.4 

այլ  մարդասիրական օգնության  1020.0 - 16836.3 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
286.2 2347.3 

12.2 
222.1 

բնակչության   միջոցների 13908.6 13361.9 104.1 1218.1 

այլ միջոցների 5439.8 - - 452.5 

♦ք.Ստեփանակերտ 11962.6 10018.3 
119.4 

 
19251.5 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    - 170.0 - 4007.6 

համայնքների  միջոցների  - - 172.9 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- - - 13947.5 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
<<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 

- - - 5374.1 

       այլ  մարդասիրական օգնության -  - 8573.4 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
- 326.4 - 6.5 

                 դրանից`     

բնակչության   միջոցների 8544.2 9521.9 89.7 922.7 

այլ միջոցների 3418.4 - - 194.3 

♦Ասկերանի շրջան 3844.4 1205.8 3.2անգամ 7698.0 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    570.0 - - 2695.8 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

122.0 - - 4802.3 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
<<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 

122.0 - - 1877.1 

       այլ  մարդասիրական օգնության - - - 2925.2 

բնակչության   միջոցների 3152.4 1205.8 2.6անգամ 141.2 

այլ միջոցների - - - 58.7 

♦Մարտակերտի շրջան 3155.0 551.4 5.7անգամ 2952.3 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    220.0 - - 726.7 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

250.0 - - 1977.9 

                   այդ թվում.     
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Գործարկվել են բնակելի 

շենքեր, ընդհանուր մակերես, 

քառ.մետր 

2021թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերը 

2020թ. 

 հունվար-      

դեկտեմբերի 

 նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   
ընթացիկ գներով, 

մլն. դրամ 
2021թ.  

հունվար- 

դեկտեմբերին 

2020թ. 

հունվար-        

դեկտեմբերի

ն 

       <<Հայաստան>>  
համահայկական      
       հիմնադրամի 

250.0 - - 40.3 

       այլ  մարդասիրական օգնության - - - 1937.6 

բնակչության   միջոցների 663.6 551.4 120.3 48.2 

այլ միջոցների 2021.4 - - 199.5 

♦Մարտունու շրջան 2482.7 2886.0 86.0 4463.4 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    295.0 - - 714.8 

համայնքների  միջոցների    0.8 

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

353.0 - - 3426.2 

                   այդ թվում.     
<<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 

353.0 - - 26.1 

       այլ  մարդասիրական օգնության     

բնակչության   միջոցների  865.1  3400.1 

կազմակերպությունների  

միջոցների 
286.2 2020.9 14.2 215.6 

բնակչության   միջոցների 1548.5 - - 106.0 

♦Շահումյանի շրջան - - - 16.8 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

մարդասիրական օգնության  
միջոցների   

- - - 16.8 

                   այդ թվում.     
<<Հայաստան>>  համահայկական      
       հիմնադրամի 

- - - 16.8 

♦Շուշիի շրջան - 117.2 - 15.0 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    - - - 15.0 
 
5. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործարկումը, իրականացված     
     շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 

 

 

 

Գործարկվել են  

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատություններ,  տեղ 

2021թ.  

հունվար- 

 դեկտեմբերը 

 2020թ. 

 հունվար-    

դեկտեմբերի 

նկատմամբ, 

% 

Շինարարու-

թյուն,   
ընթացիկ 

գներով, 

մլն. դրամ 
2021թ.  

հունվար 

դեկտեմբերին 

2020թ. 

հունվար- 

դեկտեմբերին 

Ընդամենը ԱՀ - 30 - - 

            այդ թվում ի  հաշիվ.     

պետական բյուջեի    - 30 - - 

♦Ասկերանի շրջան  30   

            այդ թվում ի  հաշիվ.     
պետական բյուջեի    - 30 - - 

   
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 66  
 

  

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործարկումը, 

իրականացված    շինարարությունն ըստ  ԱՀ շրջանների և ք.Ստեփանակերտի 

77  

   
  

   
 

  

   

  


