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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ 

TRANSPORT  AND  COMMUNICATION  

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ  

 
 Բաժնում ներկայացված են 

տվյալներ տրանսպորտի 
աշխատանքի և կապի 
կազմակերպությունների 
գործունեության մասին: 

 Տրանսպորտը,  որպես 
տնտեսական գործունեության 
տեսակ, բաժանվում է 
ընդհանուր և ոչ ընդհանուր 
օգտագործման տրանսպորտի: 

Ընդհանուր օգտագործման 
տրանսպորտը բավարարում է 
տնտեսության բոլոր ճյուղերի և 
բնակչության բեռնա- 
ուղևորափոխադրումների պա-
հանջարկը՝ տեղափոխելով 
տարբեր տեսակի արտա-
դրանքներ արտադրողների և 
սպառողների միջև, իրակա-
նացնելով բնակչության համա-
մատչելի տրանսպորտային 
ծառայություններ: 

 Ոչ ընդհանուր օգտագործ-
ման տրանսպորտը, որպես 
կանոն, փոխադրում է իր 
կազմակերպության, միավոր-
ման բեռները և ուղևորներին: 

 Բեռնաշրջանառությունը 
տոննա-կիլոմետրերով  որոշ-
վում է որպես  փոխադրվող 
բեռների յուրաքանչյուր խմբի 
(փոխադրման) քաշի  տոննա-
ներով և դրա փոխադրման 
(կիլոմետրերով) հեռավորու-
թյան արտադրյալների գու-
մարով:  

 Ուղևորաշրջանառությունը 
բնութագրում է ուղևորների 
փոխադրումը՝ հաշվի առնելով 
այն տարածությունը, որով 
փոխադրվել են ուղևորները: 

 Կապի ցանցը հաղորդա-
գրության (տեղեկատվության) 
ընդունում, հանձնում և 
բաշխում (կոմուտացիա, 
տեսակավորում) իրականաց-
նող կապի կազմա-
կերպությունների, կետերի, 
ինչպես նաև հաղորդումն 
ապահովող կապի գծերի կամ 
կապուղիների ամբողջու-
թյունն է: Կախված կապի 
տեսակից, տարբերում են 
փոստային կապի ցանց՝ 
փոստային առաքումներ և 

    The section contains data on per-
formance of transport and activity of 
communication organizations. 
 
 
   Transport, as an economic activity, 
is broken down into general purpose 
and non general-purpose transport.
  
         
General purpose transport serves the 
needs of all branches of the 
economy and of population in 
carrying freights and passengers, 
transfering various goods from 
producers to consumers, and 
rendering transport services to all 
population categories. 
 
 
 
   
 Non-general purpose transport, as a 
rule, implements freights and 
employees of its own organization. 
 
      
Freight turnover in ton/km is 
defined as a sum produced by 
multiplying the weight of each 
consignment of freight in tons by 
the length of its transportation in 
kilometres.  
    Passenger turnover characterizes 
the transportation of passengers by 
taking into consideration the 
distance, that passengers passed. 
 
   
 
 
  Communication network  is the 
aggregate of organizations, commu-
nication points where is 
implemented the receipt, delivery 
and distribution (commutation, 
classification) of messages 
(information), and also lines or 
channels of communication 
providing the transmission of 
information. Depending on 
communication type are dis-
tinguished the network of post 
communication – the receipt and 
transfer of posting and periodical 

 В разделе представлены дан-
ные о работе транспорта и дея-
тельности организаций связи. 

 
 

Транспорт, как вид хозяй-
ственной деятельности, 
подразделяется на транспорт 
общего и необщего пользования. 

 
Транспорт общего 

пользования удовлетворяет 
потребности всех отраслей 
экономики и населения в 
перевозках грузов и пассажиров, 
перемещая различные виды 
продукции между произ-
водителями и потребителями, 
осуществляя общедоступное 
транспортное обслуживание 
населения. 

 
Транспорт необщего поль-

зования, как правило, перевозит 
грузы и пассажиров своей 
организации. 

 
Грузооборот в тонно-кило-

метрах определяется как сумма 
произведений веса каждой 
партии (отправки) перевозимого 
груза в тоннах на расстояние ее 
перевозки в километрах. 

Пассажирооборот характери-
зует перевозку пассажиров с 
учетом расстояний, на которые 
перевезены пассажиры. 

 
 
 
 
Сеть связи – это совокупность 

организаций, пунктов связи, в 
которых происходит прием, 
выдача и распределение 
(коммутация, сортировка) 
сообщений (информации), а 
также линий или каналов связи, 
обеспечивающих передачу 
сообщений. В зависимости от 
вида связи различают сеть 
почтовой связи – передача и 
прием почтовых отправлений и 
периодической печати и сеть 
электросвязи – технические 
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պարբերական հրատարակու-
թյունների փոխանցում ու 
ընդունում, և էլեկտրակապի 
ցանց՝ մեկ կամ մի քանի 
տեսակի փոխանցումներ 
(հեռախոսային, հեռագրային և 
ֆաքսիմիլային փոխանցում-
ներ, փոխանցումներ 
կոմուտացիոն համակարգե-
րից, էլեկտրոնային փոստ, 
հեռուստատեսային, ձայնային 
և այլ տեսակի ռադիո ու 
լարային հեռարձակման 
փոխանցումներ և այլն) 
ապահովող տեխնիկական 
համակարգեր: 

Կապի ծառայությունները 
 փոստային առաքումների 
կամ էլեկտրոնային կապի 
հաղորդակցության ընդուն-
ման, մշակման, հաղորդման և 
տեղ հասցման գործունեու-
թյան արդյունքն է:  

Ընդհանուր օգտագործման 
կապի ցանցը բոլոր 
ֆիզիկական և իրավաբա-
նական անձանց օգտագործ-
ման համար բաց 
փոխկապակցված կապի 
ցանցի հիմնական մասն է: 

Փոստային կապ՝ 
փոստային առաքումների 
ընդունում, մշակում, փոխա-
դրում և տեղ հասցնում, 
ինչպես նաև պարբերական 
հրատարակումների առաքում, 
հասցնում և տարածում: 

Հեռագրային կապ՝ 
հեռագրերի, լուսահեռագրերի 
հաղորդում ու տեղ հասցնում, 
խոսակցությունների ապահո-
վում բաժանորդագրային հե-
ռագրատան միջոցով, տվյալ-
ների և թերթային էջերի 
հաղորդում: 

Հեռախոսային կապ՝ 
ներհանրապետական (միջքա-
ղաքային), միջազգային և 
տեղական (քաղաքային և 
գյուղական) հեռախոսային 
խոսակցությունների իրակա-
նացման ապահովում, հեռա-
խոսային կապուղիներով 
տվյալների հաղորդման կազ-
մակերպում: 

 

press, and electronic communication 
network – technical systems provid-
ing one or several types of 
transmission: telephone, telegraph, 
facsimile, transfers, transfers from 
commutation systems, e-mail, 
television, audio and other types of 
broadcasting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Communication services is the 
result of posting or electronic mes-
sages receipt, processing, delivery 
and transmission of posting or 
network messages. 
 
  
     Network of communication of 
general   use  is the general part of 
interconnected communication net-
work open to natural and legal 
persons. 
 
 
 Postal communication is  the 
receipt, processing, transmission and 
delivery of posting, as well as the 
forwarding, delivery     and     
dissemination     of  periodical press. 
  
 
      Telegraph communication  
serves the transmission and delivery  
of  tele-grams and phototelegrams, 
provision of  telephone 
conversations by sub-scription 
telegraph, transmission of  data and 
newspapers. 
  
       Telephone communication 
serves the provision of 
implementation of local (urban and 
rural), long-distance and 
international telephone conver-
sations, organization of data transfer 
by telephone channels.  
 
 
  
 
 

системы, обеспечивающие один 
или несколько видов передач: 
телефонную, телеграфную, фак-
симильную, передачу данных с 
коммутацией пакетов, электрон-
ная почта, телевизионное, 
звуковое и иные виды радио и 
проводного вещания и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги связи – продукт дея-

тельности по приему, обработке, 
передаче и доставке почтовых от-
правлений или сообщений элек-
тросвязи. 

 
 

Сеть связи общего 
пользования – составная часть 
взаимосвязанной сети связи, 
открытая для пользования всем 
физическим и юридическим 
лицам. 

 
Почтовая связь - прием, 

обработка, перевозка и доставка 
почтовых отправлений, а также 
экспедирование, доставка и 
распространение периодической 
прессы.   

 
    Телеграфная связь – 

передача и доставка телеграмм, 
фототелеграмм, обеспечение 
переговорами по абонентскому 
телеграфу, передача данных и 
газетных полос. 

 
 
Телефонная связь – обеспе-

чение осуществления местных 
(городских и сельских), между-
городных и международных 
телефонных разговоров, органи-
зация передачи данных по 
телефонным каналам. 
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 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

 TRANSPORT 

 ТРАНСПОРТ 

190.  ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ  ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

CARGO  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF  GENERAL PURPOSE  MOTOR TRANSPORT 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 2014 2015 2016 2017# 2018  

Բեռնափոխադրումները, 

ընդամենը, հազ. տ 

Cargo transportation total, thsd. 

t  1072.1 909.1 963.5 846.8 1031.7 

Перевозки 

грузов – всего, 

тыс.т 

Բեռնաշրջանառությունը, 

ընդամենը,  հազ. տոննա-

կիլոմետր 

Cargo turnover total, thsd. 

tonnes-kilometres 40140.9 42836.5 43768.0 44801.5 55269.4 

Грузооборот – 

всего, тыс. 

тонна-

километров 

    

191.  ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ  ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ    

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

PASSENGERS  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF  GENERAL PURPOSE  MOTOR    

TRANSPORT 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Ուղևորների փոխադրումները, 

ընդամենը, ՀԱԶ. ուղևոր 

Passengers transportation  

 total,  thsd. passengers  22526.8 24686.4 26775.9 20232.9 20907.4 

Перевозки 

пассажиров- всего, 

тыс. пассажиров 

Ուղևորաշրջանառությունը, 

ընդամենը, հազ. ուղևոր-

կիլոմետր 

Passengers turnover total, thsd. 

passenger-kilometres 170428.9 178256.2 197929.4 191766.5 208924.8 

Пассажирооборот – 

всего, тыс. 

пассажиров, 
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192.  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 

DENSITY  OF  COMMUNICATION  WAYS  ON  THE  TERRITORY  OF  THE  REPUBLIC 

ПЛОТНОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

    (տարեվերջին, 1000 կմ2 տարածքին ընկնող     

    ուղիները կիլոմետրերով)                                                                           

   (end of year; kilometres of ways                                                                             (на конец года; километров путей на 1000 км2             

    per 1000 km2 of territory)                                                                                        территории) 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհներ, ընդամենը 

Motor roads  total  197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 

Автомобильные дороги- 

всего   

  այդ թվում՝ 

  of which:              в том числе: 

 ամուր ծածկույթով 

 with hard surface roads 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 с твердым покрытием 

  դրանցից՝ 

   of which:              из них: 

 ընդհանուր      

օգտագործման 

   general-purpose 197.2 197.2 197.2 197.2 197.2 общего пользования 

 

193.    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ    ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

         OPERATIONAL  LENGTH  OF  GENERAL PURPOSE  MOTOR ROADS 

                  ЭКСПЛУAТАЦИОННАЯ ДЛИНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО     

ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 (տարեվերջին, կիլոմետր)      

  (end of year; kilometres)                                            (на конец года; километров) 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհներ, ընդամենը 

Motor roads , total  2290 2290 2290 2290 2290 

Автомобильные 

дороги – всего 

  այդ թվում՝ 

  of which:      в том числе: 

 ընդհանուր օգտագործման 

 general-purpose 2290 2290 2290 2290 2290 общего пользования 

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհների ընդհանուր 

երկարությունից ամուր 

ծածկույթով ճանապարհներ, 

ընդամենը 

Roads covered with hard 

surface from  

total length of motor roads, 

total   2290 2290 2290 2290 2290 

Из общей 

протяженности 

автомобильных дорог- 

дороги с твердым 

покрытием -всего 

  այդ թվում՝ 

  of which:      в том числе: 

 ընդհանուր օգտագործման 

 general-purpose 2290 2290 2290 2290 2290 общего пользования 
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194.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ       

ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՍՏ  ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

THE  LENGTH  OF  GENERAL PURPOSE PUBLIC ROADS  BY  TYPE OF  SURFACE 

ДЛИНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВИДАМ ПОКРЫТИЙ     

(կիլոմետր)                                        

     (kilometres)                                                                                                                                     (километров)                         

 2014 2015 2016 2017 2018  

Ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային 

ճանապարհներ 

Motor roads of general purpose  

total 2290 2290 2290 2290 2290 

Автомобильные 

дороги общего 

пользования – всего 

  այդ թվում՝ 

   of which:      в том числе: 

 ասֆալտաբետոնային 

 paved with asphalt and         

concrete 671 717 793 793# 793 асфальтoбетонные 

 խճից և կոպճից 

From building materials 

processed from road-mental 

and gravel  1619 1573 1497 1497# 1497 

щебеночные и 

гравийные 

 խճից և կոպճից չմշակված  

կապակցվող նյութերից 

 From building materials 

non-processed from road-

mental and gravel - - - - - 

щебеночные и 

гравийные, не 

обработанные 

вяжущими средствами  

 բնահողային,  ընդամենը 

 unmetalled roads - - - - - грунтовые – всего 

 

 

195.    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ   

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ  ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

LENGTH  OF  GENERAL  PURPOSE   PUBLIC   ROADS  OF  INTERGOVERNMENTAL, 

REPUBLICAN   AND  LOCAL  IMPORTANCE 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО, 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 (կիլոմետր)         

 (kilometres)                                                                                                                                                                         (километров)                                                                                                                              

 2014 2015 2016 2017 2018  

  Ընդհանուր 

օգտագործման 

ավտոմոբիլային 

ճանապարհներ 

   General purpose motor 

roads  2290 2290 2290 2290 2290 

Автомобильные 

дороги общего 

пользования  

 դրանցից՝ ամուր 

ծածկույթով 

 of which hard surface roads 2290 2290 2290 2290 2290 из них: с твердым  

այդ թվում՝ 

of which:      в том числе: 
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 2014 2015 2016 2017 2018  

 միջպետական 

նշանակության 

ճանապարհներ պարհներ 

 roads of intergovernmental 

importance  500 500  500 500 500 

дороги 

межгосударственного 

значения  

  դրանցից՝ ամուր 

ծածկույթով 

   of which hard surface roads 500 500 500 500 500 

из них: с твердым 

покрытием 

 հանրապետական 

նշանակության 

 ճանապարհներ 

 roads of republican 

importance  325 325 325 325 325 

дороги 

республиканского 

значения 

  դրանցից՝ ամուր 

ծածկույթով 

  of which hard surface roads 325 325 325 325 325 

из них с твердым 

покрытием 

 տեղական 

նշանակության 

ճանապարհներ  

 roads of local importance  1465 1465 1465 1465 1465 

дороги местного 

значения 

  դրանցից՝ ամուր 

ծածկույթով 

 of which hard surface roads 1378 1378 1378 1378 1378 1465 1465 Ռջ վՌւ ր ՑՉպՐՊօՎ տՏՍՐօՑՌպՎ 1465 1465 1465 1465 1465 

из них: с твердым 

покрытием 

 

196. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

INDICATORS OF POST AND COURIER ACTIVITIES 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2015 2016 2017 2018  
Հասույթ (առանց ԱԱՀ-ի, 

ընթացիկ գներով), մլն դրամ 

Revenues (without VAT, at current 

prices), mln. drams 24.4 18.1 20.4 26.5 

Выручка (без НДС, в 

текущих ценах), млн. 

драмов 

Առաքվել են, 1000 

Dispatched, 1000   

  

Отправлено, 1000 

թերթեր, ամսագրեր, 

նամակներ, փոստային 

բացիկներ, 

ծանրոցածրարներ 

journals, newspapers, letters, 

postal cards, parcels 100.6 123.0 129.5 129.5 

газет, журналов, писем, 

почтовых открыток, 

бандеролей 

ծանրոցներ 

parcels 0.015 0.033 0.061 0.098 посылок 
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197.   ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ  ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ 

TRAFFIC ACCIDENTS 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ  ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
 ըստ կատարված պատահարի վայրի 

by place of  accident 
по месту происшествия 

ըստ տեսակի 
by groups 
по видам 

Բնակավայ-

րերում 

In 

settlements 

В 

населенных 

пунктах 

Ճանապարհ-

ներին 

On roads 

На дорогах 

Այլ տեղերում 

In other places 

В других 

местах 

Խոչընդոտի 

վրաերթ 

Inroad 

obstacle 

Наезд на 

препятствия 

Հետիոտնի 

վրաերթ 

Inroad on 

pedestrian 

Наезд на 

пешехода 

Այլ 

պատահար- 

ներ 

Other  

incidens 

Прочие 

происшествия 

Պատահարների քանակը, միավոր 

Number of accidents, units 

Число происшествий, единиц 

2014 17 45 - 1 14 47 

2015 33 40 - 3 23 47 

2016 25 34 2 12 16 33 

2017 33 43 1 14 19 44 

2018 37 48 5 7 31 52 

զոհվել են 

dead 

погибло 

2014 3 11 - - 2 12 

2015 4 8 - - 5 7 

2016 2 7 2 2 3 6 

2017 5 16 - 1 2 13 

2018 5 12 3 4 5 11 

վիրավորվել են 

injured 

ранено 

2014 14 53 - 1 12 54 

2015 33 52 - 5 19 61   

2016 27 42 - 15 14 40 

2017 31 57 1 18 17 54 

2018 33 52 6 6 26 59 
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ԿԱՊ 

COMMUNICATIONS 

СВЯЗЬ 

  
198.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԿԱՊԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

MAIN  INDICATORS  OF  COMMUNICATION OF  GENERAL PURPOSE 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

  2014 2015 2016 2017 2018  

Առաքվել են հեռագրեր, հազ. 

հատ 

Dispatched telegrams, thsd. pieces  2.6 2.3 2.2 1.3 0.7 

Отправлено телеграмм, 

тыс. штук 

Միջքաղաքային և միջազգային 

հեռախոսային խոսակցություն-

ներ, հազ. միավոր 

Number of trunk and international  

calls, thsd. units  14644.6 13989.8 13399.5 12722.7 12104.2 

Междугородние и 

международные 

телефонные разговоры, 

тыс. единица  

Հեռախոսային ապարատների 

քանակն ընդհանուր 

օգտագործման հեռախոսային 

կապում, ընդամենը, հազ. հատ 

Number of telephone units in  

general purpose network  total, 

thsd. units 22.4 22.4 22.2 21.5 21.4 

Число телефонных 

аппаратов в 

телефонной сети 

общего пользования – 

всего, тыс. штук 

  այդ թվում՝ 
  of which:      

в том числе: 

քաղաքային հեռախոսային 

ցանցի 

urban telephone network  22.4 22.4 22.1 21.4 21.3 

городской телефонной 

сети 

 գյուղական հեռախոսային 

ցանցի 

 rural telephone network  0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

сельской телефонной 

сети 

Բնակչության ապահով-

վածությունը ընդհանուր 

օգտագործման ցանցի տնային 

հեռախոսային ապարատներով, 

100 ընտանիքի հաշվով, հատ 

Provision of population with home 

telephone sets per 100 households, 

units 45.3 44.8 50.1 46.3 44.2 

Обеспеченность 

населения домашними 

телефонными 

аппаратами сети 

общего пользования на 

100 семей, штук 

 Հեռուստակայանների թիվը, 

միավոր 

Number of television stations, units 30 30 62 62 80 

Число телевизионных 

станций, единиц 

Ռադիոհաղորդակների թիվը 

(տարեվերջին), ընդամենը, 

միավոր 

Number of radio broadcasting units 

(end of year), total 6 6 6 6 6 

Число радио-

трансляционных точек 

(на конец года) –всего 

Բջջային կապի մշտական գծի 

բաժանորդների քանակը, 

1000 

Number of mobile phones'  

subscribers, 1000          48.8 46.7 44.5 46.4 44.7 

Число абонентов 

сотовой связи, 1000 
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199. ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ՀԱՍՈՒՅԹԸ 
REVENUES  FROM COMMUNICATION  SERVICES 

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ СВЯЗИ 

 (մլն դրամ)  

 (mln drams)                                                                                                                                                    (млн. драмов) 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Կապ, ընդամենը 

Communication  total 8696.5 8853.9 8731.2 8161.9 8227.8 Связь – всего 

այդ  թվում՝ 

of which: 

 

  

  

в том числе: 

հեռուստառադիոծրագրերի 

կազմում և հեռարձակում 
creating and broadcasting  

of radio and television 

programs  345.1 678.5 672.8 676.9 692.2 

создание и вещание 

телерадиопередач 

հեռահաղորդակցության 
telecommunications  816.2 773.5 731.1 673.0 646.1 

телекоммуникационная 

связь 

այդ  թվում՝ 

of which: 

 

   

 

в том числе: 

 հեռագրական 

    telegraphic 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 телеграфная 

 հեռախոսային  

 telephone 815.4 772.8 730.5 672.6 645.8 телефонная 

դրանցից` 
 of which:      

 

из них: 

բաժանորդային վարձերից 

և միանվագ 

ծառայություններից 
subscription fees and 

one-off services  259.8 264.3 263.0 278.8 285.6 

от абонентной платы и 

eдиновременных услуг 

բջջային 
cellular  6543.1 6337.7 6426.9 5 876.0 5 876.6 сотовая 

ինտերնետ 

հասանելիության 
Internet accessibility  711.5 816.0 873.6 901.3 983.0 

обеспечение доступа в 

интернет 

հեռահաղորդակցական 

կապի 

այլ ծառայություններ 
other services of 

telecommunication  280.6 248.2 26.8 34.7 30.0 

другие услуги 

телекоммуникационной 

связи 
       

200. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊԻ ՈԼՈՐՏԻ       

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

FIXED ASSETS IN THE SPHERE OF COMMUNICATION ORGANIZATIONS 

НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЯЗИ 
  (ըստ  սկզբնական արժեքի,մլն դրամ) 

  (by theprimare cost, min. dram)                                                                                        (по первоначальной  цене, млн. драмов) 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Ընդամենը 
Total 21129.6 22060.9 22436.1 22251.8 23506.3 

Всего 

այդ թվում` 
of which:      

в том числе: 

շենքեր 
dwellings 397.7 916.3 501.4 361.1 747.9 здания 
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 2014 2015 2016 2017 2018  

շինություններ 
constructions 915.3 939.9 980.6 975.8 1002.1 сооружения 

մեքենաներ և 
սարքավորումներ 
machines and equipments 11161.8 11473.5 11592.8 11814.4 12358.4 

машины и  
оборудования 

փոխանցվող 
հարմարանքներ 
adapters 1272.7 1194.6 1296.9 1484.3 1505.6 

передаточные 
устройства 

տրանսպորտային 
միջոցներ 
transport means 284.1 315.1 260.0 275.1 285.0 

транспортные 
средства 

գործիքներ, 
արտադրական և 
տնտեսական գույք 
tools, production and 
household  equipment 272.0 281.7 253.5 255.2 296.6 

инструменты, 
производственный 
и хозяйствен- 
ный инвентарь 

հիմնական միջոցների 
այլ տեսակներ  
other types of fixed assets 6826.0 6939.8 7550.9 7085.9 7310.7 

другие виды 
основных средств 

 

ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ  ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 
CARGO  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF MOTOR TRANSPORT  OF  GENERAL PURPOSE 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

հազար տոննա - thousand tons – тысяча тонн 

 

 
 

 

 

                          

 



îñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å-Transport and communication- Транспорт и связь 

    ԱÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of AR- Статистический ежегодник РА 
 

248 

 

 

 

ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ  ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ    ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

PASSENGERS  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF  PUBLIC  MOTOR  TRANSPORT 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

հազար ուղևոր - thousand passengers – тысяча пассажиров 

      

 
 

         ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ՀԱՍՈՒՅԹԸ, ԱՌԱՆՑ  ԱԱՀ (ընթացիկ գներով) 
      REVENUES  FROM   COMMUNICATION  SERVICES ,EXCLUDING VAT (at current prices)   

      ВЫРУЧКА ОТ  УСЛУГ СВЯЗИ, БЕЗ  НДС (в текущих ценах) 
  

միլիոն դրամ-million drams-миллион драмов 

 


