
6 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Ներածություն…………………………………………………………………………………………………… 15 

Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ……………………………………………………………………… 18 

Սահմանումներ  ………………………………………………………………………………………………… 23 

Բաժին I   ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ   

Աղյուսակ 1.    Հաշվառված  տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի  (առ 10.10.2014թ.)…………………….. 31 

 
Աղյուսակ 1.1   

 
Տնտեսություններին պատկանող հողերն ըստ տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի……………………………………………………………………………... 36 

 
Աղյուսակ 1.2   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
գործունեության տեսակներով զբաղվածության………………………………………. 41 

 
Աղյուսակ 1.3    

 
Սեփական հողեր ունեցող տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և 
հողակտորների (առ 10.10.2014թ.)...................................................................................... 46 

 
Աղյուսակ 1.4    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց կողմից 
վարձակալված հողերն ըստ հողակտորների  (առ 10.10.2014թ.)…………………… 104 

 
Աղյուսակ 1. 5   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատեսքերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………………. 162 

 
Աղյուսակ 1.6   

 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014)………………………………………….. 172 

 
Աղյուսակ 1.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նպատակով վարձակալված հողատեսքերի (առ 10.10.2014)………………………… 182 

 
Աղյուսակ 1.8   

 
Գյուղատնտեսական նպատակով վարձակալված հողերն ըստ հողատեսքերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014) ............................... 192 

 
Աղյուսակ 1.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի  (առ 10.10.2014թ.)…………………………………… 202 

 
Աղյուսակ 1.10   

 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)……………………………………… 212 

 
Աղյուսակ 1.11    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և վարելահողերի չափերի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………….................... 222 

 
Աղյուսակ 1.12   

 
Վարելահողերի չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 232 

 
Աղյուսակ 1.13   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները)  չափերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………… 242 

   



7 
 

Աղյուսակ 1.14    Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)……………….. 250 

 
Աղյուսակ 1.15   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 
(ներառյալ տնկարանները) չափերի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………. 258 

 
Աղյուսակ 1.16    

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ 
տնտեսությունների   իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 259 

 
Աղյուսակ 1.17   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խաղողի այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) չափերի (առ 10.10.2014թ.)………………………………. 

260 

 
Աղյուսակ 1.18    

 
Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………… 

268 

 
Աղյուսակ 1.19   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խոտհարքների չափերի  
(առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………………………….. 

276 

 
Աղյուսակ 1.20   

 
Խոտհարքների չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   
(առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………………………….. 

284 

 
Աղյուսակ 1.21    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և արոտավայրերի չափերի  
(առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………………………….. 

294 

Աղյուսակ 1.22   Արոտավայրերի չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 
 

302 

Բաժին II         ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

Աղյուսակ 2.1   Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………. 

 
310 

 
Աղյուսակ 2.2   

 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-
31.07.2014թթ)………………………………………………………………………………. 358 

 
Աղյուսակ 2.3   

 
Տնամերձ հողեր ունեցող տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների    (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………….. 

406 

 
Աղյուսակ 2.4    

 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները տնամերձ 
հողերում ըստ տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 

414 

 
Աղյուսակ 2.5   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի1 և փաստացի ոռոգված 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների  (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)……………………………………………………………………………. 

422 

Աղյուսակ 2.6    Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված 
ցանքատարածություններն ըստ տեսակների և տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. …………………                           470 

 
Աղյուսակ 2.7 

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հացահատիկային 
մշակաբույսերի   ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.). 518 



8 
 

Աղյուսակ 2.7.1   Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 528 

 
Աղյուսակ 2.8   

 
Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի     (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……. 538 

 
Աղյուսակ 2.8.1   

 
Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 

 
 
 

548 
 
Աղյուսակ 2.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատիկաընդեղենային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.). 556 

 
Աղյուսակ 2.9.1   

 
Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013 - 31.07.2014թթ.)…………………………….. 

 
 
 

564 
Աղյուսակ 2.10    Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերն ըստ  

տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…….. 
 

572 
 
Աղյուսակ 2.10.1   

 
Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………. 

 
 
 

580 
 
Աղյուսակ 2.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կարտոֆիլի 
ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................. 588 

 
Աղյուսակ 2.11.1   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………… 596 

 
Աղյուսակ 2.12   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 604 

 
Աղյուսակ 2.12.1   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………………………. 614 

 
Աղյուսակ 2.13   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բանջարանոցային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 622 

 
Աղյուսակ 2.13.1   

 
Բանջարանոցային մշակաբույսերի  ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. …… .   632 

 
Աղյուսակ 2.14   

 
Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……... 642 

  

 



9 
 

Աղյուսակ 2.14.1   Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ  
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………….. 652 

 
Աղյուսակ 2.15    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բոստանային 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 662 

 
Աղյուսակ 2.15.1   

 
Բոստանային մշակաբույսերի  ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 672 

 
Աղյուսակ 2.16    

 
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և    
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…........ 682 

 
Աղյուսակ 2.16.1   

 
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի   չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.) …………………………. …..  692 

 
Աղյուսակ 2.17    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և տեխնիկական 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 702 

 
Աղյուսակ 2.17.1   

 
Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 707 

 
Աղյուսակ 2.18    

 
Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և   
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……... 

 
 

717 
 
Աղյուսակ 2.18.1 

 
Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.) ………………………….. …. 727 

 
Աղյուսակ 2.19   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կերային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………… 737 

 
Աղյուսակ 2.19.1   

 
Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………….. 747 

 
Աղյուսակ 2.20    

 
Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի    (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……. 

 
 

757 
 
Աղյուսակ 2.20.1   

 
Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական  նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………. ……………………………….  

 
 
 

767 
 
Աղյուսակ 2.21   

 
Ծաղիկների (բացի ջերմոցներում և ջերմատներում) աճեցմամբ զբաղվող 
տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)..... 

 
777 

Աղյուսակ 2.22   Ծաղիկների (բացի ջերմոցներում և ջերմատներում) զբաղեցրած 
տարածություններն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  
(01.08.2013-31.07.2014թթ.)................................................................................................. 

 
 

780 



10 
 

 
Աղյուսակ 2.23   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի  և ջերմոցներում (չջեռուցվող 
կառույց) ու ջերմատներում (ջեռուցվող կառույց) ցանքատարածությունների 
տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................................................................ 783 

 
Աղյուսակ 2.24   

 
Ջերմոցների (չջեռուցվող կառույց) և ջերմատների (ջեռուցվող կառույց) 
հողատարածություններն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  
(01.08.2013-31.07.2014թթ.)................................................................................................... 788 

 
Աղյուսակ 2.25    

 
Սնկի աճեցմամբ զբաղվող իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 
տնտեսությունները և սնկանոցների տարածությունները (առ 10.10.2014թ.)............ 

 
 

793 

Բաժին III             ԲԱԶՄԱՄՅԱ  ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Աղյուսակ 3.1     Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց կողմից մշակվող 
բազմամյա տնկարկների տեսակների (առ 10.10.2014թ.)…………………………….. 794 

 
Աղյուսակ 3.2    

 
Բազմամյա տնկարկների տարածություններն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 795 

 
Աղյուսակ 3.3    

 
Տնամերձ հողերում բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների քանակը 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 843 

 
Աղյուսակ 3.4    

 
Բազմամյա տնկարկների տարածությունները տնամերձ հողերում ըստ 
տեսակների (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………….. 861 

 
Աղյուսակ 3.5     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի, որոնք ունեն փաստացի 
ոռոգված բազմամյա տնկարկների տարածություններ (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 885 

Աղյուսակ 3.6   Բազմամյա տնկարկների փաստացի ոռոգված տարածություններն1 ըստ 
տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 909 

 
Աղյուսակ  3.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)………. 957 

 
Աղյուսակ  3.7.1    

 
Պտղատու այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 967 

 
Աղյուսակ  3.8   

 
Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…… 977 

 
Աղյուսակ  3.8.1 

 
Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 0.10.2014թ.)……………………………………........ 987 

 
Աղյուսակ  3.9   

 

Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)…… 997 

 
Աղյուսակ  3.9.1   

 

Հատապտղանոցներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության  հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………. 1007 



11 
 

 
Աղյուսակ  3.10   

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)…. 1017 

 
Աղյուսակ 3.10.1 

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)………………...……………………… 1027 

 
Աղյուսակ  3.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խաղողի այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)………. 1037 

 
Աղյուսակ  3.11.1    

 
Խաղողի այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 1046 

 
Աղյուսակ 3.12   

 
Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ չափերի 
և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (10.10.2014թ.)………………… 1057 

 
Աղյուսակ 3.12.1    

 
Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի    և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………………… 1067 

Բաժին IV      ՈՌՈԳՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ  ԵՎ  ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

Աղյուսակ 4.    Փաստացի ոռոգված հողերի ոռոգման աղբյուրներն ու մեթոդներն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014)…………... 1077 

Բաժին V        ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ  

Աղյուսակ 5.1   Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և իրենց կողմից 
օգտագործված բույսերի պաշտպանության միջոցների և/կամ 
պարարտանյութերի օգտագործումն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի չափերի  (01.08.2013-31.07.2014)………………………………………………. 1093 

 
Աղյուսակ 5.2   

 
Բույսերի պաշտպանության միջոցների և/կամ պարարտանյութերի 
օգտագործումն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014)………… 1186 

 
Աղյուսակ 5.3   

 
Հանքային կամ օրգանական պարարտանյութեր օգտագործած 
տնտեսությունները և պարարտանյութերի քանակն ըստ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի և իրավական կարգավիճակի    (01.08.2013-
31.07.2014)………………………………………………………………………………… 1279 

Բաժին VI             ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ  

Աղյուսակ 6.1   Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………...................................... 1372 

 
Աղյուսակ 6.2   

 
Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների գլխաքանակն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 1379 

 
Աղյուսակ 6.3   

 
Տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների  
կազմի և  իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………. 1386 
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Աղյուսակ 6.4   

 
 
Գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների գլխաքանակն ըստ 
կազմի ու տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……. 1431 

 
Աղյուսակ 6.5      

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող խոշոր 
եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………................ 1471 

 
Աղյուսակ 6.6     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
գոմեշների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………... 1519 

 
Աղյուսակ 6.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
խոզերի գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………. 1551 

 
Աղյուսակ 6.8 

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ոչխարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 1583 

 
Աղյուսակ 6.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող այծերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………. 1615 

 
Աղյուսակ 6.10   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող ձիերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………… 1643 

 
Աղյուսակ 6.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ավանակների ու ջորիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)……………………….. 1667 

 
Աղյուսակ 6.12     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ճագարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 1674 

 
Աղյուսակ 6.13    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
թռչունների քանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………… 1688 

 
Աղյուսակ 6.14   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
մորթատու գազանների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………… 1737 

 
Աղյուսակ 6.15    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
մեղվաընտանիքների թվի………………………………………………………………. 1753 

 
Աղյուսակ 6.16   

 
Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ  գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………................................ 1761 

Բաժին VII     ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ     

Աղյուսակ 7.1    Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակը և ձկնաբուծության 
համար նախատեսված ջրավազանների մակերեսներն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2012-31.07.2013թթ.)…………………………….. 

 
 

1859 
 
Աղյուսակ 7.2   

 
Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակն ըստ ջրավազանների 
լցման համար ջրաղբյուրներներից օգտվելու մեթոդների և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2012-31.07.2013թթ.)…………………………….. 1862 
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Բաժին VIII    ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՇԵՆՔԵՐ  ԵՎ  ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 

Աղյուսակ 8.1 Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական արտադրանքի 
պահպանման համար պահեստարանների և ծածկերի, սառնարանների, դրանց 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…… 1865 

 
Աղյուսակ 8.2   

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ 
պահելու համար  շենք/շինությունների, դրանց չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………………. 1870 

 
Աղյուսակ  8.3     

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 
սարքավորումների պահպանման համար  շենք/շինությունների առկայության և  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………. 1895 

 
Աղյուսակ 8.4    

 
Սեփական գյուղատնտեսական տեխնիկայի/սարքավորումների առկայությունը 
տնտեսություններում, դրանց օգտագործումն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի.…………………………………………………………….    1898 

 
Աղյուսակ 8.5 

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ վարձակալված գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի/սարքավորումների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի/ 
սարքավորումների օգտագործման ծառայություններից օգտվողների  և  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014 թթ.)… ….    1991 

 
Աղյուսակ 8.6   

 
Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ձի կամ այլ կենդանի բանող ուժ 
օգտագործած տնտեսությունների քանակն ըստ իրավական կարգավիճակի   
(01.08.2013-31.07.2014)…………………………………………………………………… 2084 

Բաժին IX       ԱՇԽԱՏՈՒԺ    

Աղյուսակ 9.1 Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ դրանց 
անդամների թվաքանակի (11.10.2013-10.10.2014թթ.)…………………………….. … 2087 

 
Աղյուսակ 9.2   

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների անդամների 
թվաքանակն ըստ գյուղատնտեսությամբ զբաղվածության տևողության 
(11.10.2013-10.10.2014թթ. ժամանակահատվածում), սեռի և տարիքի……………. 2091 

 
Աղյուսակ 9.3    

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների անդամների (15 
տարեկան և բարձր) թվաքանակն ըստ սեռի և կրթական մակարդակի…………… 2123 

 
Աղյուսակ 9.4    

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների գլխավորների 
թվաքանակն ըստ սեռի և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի…. 2128 

 
Աղյուսակ 9.5    

 
Իրավաբանական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների ղեկավարների 
թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և տարիքի  (11.10.2013-
10.10.2014)…………………………………………………………………………………... 2144 

 
Աղյուսակ 9.6   

 
Գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված վարձու աշխատողների 
թվաքանակն ըստ սեռի, զբաղվածության տևողության և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (11.10.2013-10.10.2014թթ.)……………………………… 2176 
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Աղյուսակ 9.7 

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսություններում գյուղատնտեսական 
աշխատանքներում ներգրավված  վարձու աշխատողների թվաքանակն ըստ 
սեռի և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի (11.10.2013-
10.10.2014թթ.)……………………………………………………………………………… 2188 

 
Աղյուսակ 9.8    

 
Տնտեսությունների քանակը` որոնց անդամներից որևէ մեկը մասնակցել է 
գյուղատնտեսական ոլորտի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների  
ըստ տնտեսությունների  իրավական կարգավիճակի    (11.10.2013-10.10.2014)….. 

 
 
 

2199 

Բաժին  X      ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ  ԵՎ  ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ  

Աղյուսակ 10.1   Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ  
արտադրված գյուղատնտեսական արտադրանքի օգտագործման 
ուղղություննների   (11.10.2013-10.10.2014թթ.)………………………………………… 

 
 

2202 
 
Աղյուսակ 10.2   

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ 
գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական իրացման նպատակի (11.10.2013-
10.10.2014թթ.)………………………………………………………………………………. 2240 
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