
 Որակի հռչակագիր Բնակարանային ֆոնդ 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Բնակարանային ֆոնդ 

0.2 Ոլորտը Բնակարանային պայմաններ 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ 

Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Ալինա Գրիգորյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 

պող., Կառավարական տուն 3  

Հեռախոս` +374 11 524 514, 

Էլ. փոստ` alina_grigoryan@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Հիմնական նպատակն է տրամադրել տարեկան տեղեկատվություն 

բնակարանային ֆոնդի (բազմաբնակարան շենքերի, բնակարանների, 

բնակելի տների և հանրակացարանային ֆոնդի) վերաբերյալ: 

Ցուցանիշների հաշվառումն ունի երկար տարիների պատմություն և 

վարվում է 20-րդ դարի 60-ական թվականներից: Տարիների 

ընթացքում այն պարբերաբար կատարելագործվել է` միջազգային 

դասակարգումներին, ցուցանիշների կազմին և այլ չափորոշիչներին 

համադրելիությունն ապահովելու նկատառումներով: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողներն են 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական 

կազմակերպությունները, գործարար համայնքը, զանգվածային 

լրատվամիջոցները, միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 

 

Բնակարանային ֆոնդի մասին տեղեկատվությունը կիրառվում է 

քաղաքաշինության բնագավառում ռազմավարությունների մշակման, 

մարտավարական խնդիրների լուծման, զարգացման միտումների 

բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշների կազմման աղբյուրը վիճակագրական 

հաշվետվություններով իրավաբանական անձանցից, լիազորագրային 

և հավատարմագրային կառավարիչներից, քաղաքային և գյուղական 

համայնքներից և Կադաստրի կոմիտեից հավաքվող 

տեղեկություններն են: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 
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լիազորությունը նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Բնակարանային ֆոնդն իր մեջ ներառում է քաղաքային և գյուղական 

համայնքների, համատիրությունների, լիազորագրային և 

հավատարմագրային կառավարիչների կողմից կառավարվող 

բազմաբնակարան շենքերի, մասնագիտացված տների (մանկատներ, 

տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 

կազմակերպություններ, հանրակրթական դպրոցներ, միջին և 

բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ) 

կողմից սպասարկվող բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի տների 

բնակարանային ֆոնդը: 

Բնակարանային ֆոնդն իրենից ներկայացնում է. 

ա) բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ քաղաքային ու 

գյուղական համայնքների, հարկայնության, արտաքին պատերի 

նյութի և տանիքի ձևի 

բ) վերելակ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը 

գ) վերելակով բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի քանակը 

դ) վերելակների քանակը բազմաբնակարան շենքերում 

ե) վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի քանակը, ծախսերն 

ըստ կոնստրուկցիոն տարրերի 

զ) բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների քանակն ու ընդհանուր 

մակերեսն ըստ քաղաքային ու գյուղական համայնքների, սենյակների 

քանակի 

է) բազմաբնակարան շենքերի բնակարանային ֆոնդի ֆինանսական 

ցուցանիշները (հասույթը ծառայությունների իրացումից և շենքի 

վերանորոգման և պահպանման ծախսերը) 

ը) հանրակացարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը 

թ) բնակելի տների քանակն ու ընդհանուր մակերեսն ըստ քաղաքային 

ու գյուղական համայնքների 

ժ) ֆինանսական միջոցների ստացումն ու օգտագործումը: 



1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հիմնական հասկացություններ 

Բազմաբնակարան շենք՝ շենք, որում մեկից ավելի 

սեփականատերերին սեփականության իրավունքով պատկանում են 

բնակարաններ և (կամ) ոչ բնակելի տարածքներ և որոնց 

սեփականատերերն ունեն նաև բաժին՝ շենքի ընդհանուր գույքի 

նկատմամբ սեփականության իրավունքում: 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի շինության 

սեփականատեր` բազմաբնակարան շենքում շինության նկատմամբ 

սեփականության իրավունք ունեցող անձ:  

Բազմաբնակարան շենքի  ընդհանուր բաժնային 

սեփականություն` բազմաբնակարան շենքի միասնական 

ամբողջական սպասարկման և պահպանման համար նախատեսված 

տարածքներ, շինություններ, գույք և այլ գույքային իրավունքներ, 

որոնք սեփականության իրավունքով պատկանում են շինության 

բոլոր սեփականատերերին: 

Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային 

սեփականության կառավարում՝ բաժնային սեփականության 

սեփականատերերի կողմից օրենքով և իրավական այլ ակտերով, 

ինչպես նաև պայմանագրերով նախատեսված իրենց իրավունքների, 

պարտականությունների և պարտավորությունների իրագործումը: 

Բնակարան` շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության 

համար նախատեսված և իրավունքների պետական գրանցումն 

իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով 

գրանցված և համարակալված տարածք: 

Բնակարանների ընդհանուր մակերես` բնակելի և օժանդակ 

մակերեսների (խոհանոց, միջանցք, բաղնիք, զուգարան, պահարան, 

խորդանոց, տաքացվող և բնակության համար պիտանի ձեղնահարկ, 

կիսավերնահարկ և այլն) հանրագումար:  

Հանրակացարանային ֆոնդի (մասնագիտացված տների) 

ընդհանուր մակերես` բնակելի (ննջարանի, հանգստի և 

արտադասարանական պարապմունքների սենյակ) և օժանդակ 

մակերեսների (հերթապահի սենյակ, խոհանոց, անձնական, 

մարզական, տնտեսական իրերի, սպիտակեղենի, հագուստի 

մաքրման սենյակներ, սանիտարահիգիենիկ մակերեսներ` 

զուգարան, լվացարան և բժշկական սպասարկման սենյակներ և այլն) 

հանրագումար: 

Բնակելի սենյակ` բնակելի տան, բնակարանի, 

հանրակացարանի մի մասն է, որը մյուս մասերից անջատված է խուլ 

պատերով կամ միջնորմներով և նախատեսված է բնակվելու և 

հանգստի/բնակության համար: 

Երկաթբետոնե շենքեր` խոշորաբլոկային, պանելային և 

խոշորապանելային, կարկասային և կարկասապանելային, ծածկերի 

և հարկերի բարձրացման եղանակով կառուցված շենքեր: 

Քարե շենքեր` քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող 



պատերով շենքեր: 

Ոչ բնակելի տարածք` շենքում բնակարան չհանդիսացող 

իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված 

մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված եւ համարակալված 

տարածք: 

Բնակելի տունը բնակավայրի տարածքում առանձին 

հողամասի վրա կառուցված, առանձին փոստային համար ունեցող, 

բնակելի, օժանդակ և կոմունալ հարմարություններով կառույց է:  

Հիմնական է կոչվում այն շինությունը, որը նույն 

հողատարածքի վրա գտնվող այլ շինությունների շարքում 

հանդիսանում է իշխող (գլխավոր)՝ շինվածքի հիմնականության, 

ճարտարապետական հորինվածքի և նպատակային նշանակության 

հատկանիշներից ելնելով: Նույն հողատարածքի վրա կարող են 

տեղադրված լինել մեկից ավելի հիմանական շինություններ : 

Օժանդակ կոչվում է այն շինությունը, որը նույն 

հողատարածքի վրա գտնվող հիմնական շինության նկատմամբ ունի 

երկրորդական նշանակություն : Օժանդակ շինություններ են 

հանդիսանում անասնաշենքերը, հացատները, խորդանոցները, 

մարագները, ցախատները, անհատական օգտագործման 

ավտոտնակները, շվաքարանները, ջերմոցները, մառանները և այլն: 

Բնակարանային ֆոնդի մեջ չեն ներառվում ամառանոցները, 

սպորտային և տուրիստական բազաները, մոթելները, քեմփինգները, 

առողջարանները, հանգստյան տները, պանսիոնատները, 

հյուրանոցները, զորանոցները, երկաթուղային վագոն-տնակները և 

այլ շենքեր ու շինություններ` նախատեսված հանգստի համար՝ 

անկախ դրանցում քաղաքացիների բնակվելու հանգամանքից: 

 

Աշխարհագրական ընդգրկունություն  

Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան 

քաղաքը: 

 

Հրապարակման խմբավորումներ 

Բնակարանային ֆոնդի մասին տեղեկատվությունը հրապարկվում է 

ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, քաղաքային և գյուղական 

համայնքների, կառավարման մարմինների, հարկայնության, 

սենյակների քանակի, արտաքին պատերի նյութի և տանիքի ձևի: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Տարեկան ցուցանիշները հրապարակվում են հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա 3-րդ եռամսյակում: 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և 



սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: Տվյալների հավաքումը կատարվում 

է համատարած: 

Վիճակագրական տեղեկությունների պարտադիր տրամադրումն 

ամրագրված է վիճակագրության ոլորտը կարգավորող իրավական 

փաստաթղթերում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Անճշտության աղբյուր առկա չէ: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում 

կազմակերպությունների կողմից նախորդ տարվա վերաբերյալ 

ներկայացված տվյալների ճշգրտությունն իրականացվում է նախորդ 

տարի տվյալ ժամանակաշրջանի համար ներկայացված 

համապատասխան տվյալների հետ համադրման միջոցով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Բնակարանային ֆոնդի դեզագրեգացված ցուցանիշների վերաբերյալ 

ժամանակագրական շարքը համադրելի է սկսած 2001 թվականից: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Համադրելիություն այլ վիճակագրության հետ առկա չէ: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Վերջնական տվյալները ներկայացվում են տարեկան 

հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

Ամսական հրապարակումներ 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական զեկույցի 3-րդ եռամսյակի 

հրապարակում (հայերեն և ռուսերեն):  

Տարեկան հրապարակումներ 

«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, ռուսերեն և 

անգլերեն): 

«Հայաստանը թվերով» վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և 

անգլերեն): 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով» վիճակագրական 

ժողովածու (հայերեն և անգլերեն): 



«Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ 

տնտեսությունը» վիճակագրական ժողովածու (հայերեն): 

 

Տվյալների բազաներ 

 
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-
b9ad-42a1c546a1b6 
 

Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով. 

https://www.armstat.am/am/?nid=82 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Ռեսպոնդենտներից հավաքվող վիճակագրական 

հաշվետվությունները պահպանվում են էլեկտրոնային եղանակով: 

5.3 Այլ տեղեկատվություն Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

https://www.armstat.am/am/?nid=373: 

5.4  Բնակարանային ֆոնդի վերաբերյալ առավել մանրամասն 

տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2018թ. հոկտեմբերի 19-ի ««Հաշվետվություն 

բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 1-բնակֆոնդ (տարեկան) 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 

հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1- 

ում և հավելված 2-ում, ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

2018թ. հոկտեմբերի 19-ի ««Հաշվետվություն  բնակարանային ֆոնդի 

մասին» Ձև 2-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական 

հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» 

թիվ 52-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ում և հավելված 2-ում: 

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2019թ. նոյեմբերի 20-ի 

««Հաշվետվություն բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև թիվ 3-

բնակֆոնդ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության 

ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելված 1- ում և հավելված 2-ում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
https://www.armstat.am/am/?nid=82
https://www.armstat.am/am/?nid=373

