
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.)…………………… 84 

 
Աղյուսակ 1. 5   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատեսքերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………………. 123 

 
Աղյուսակ 1.6   

 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014)………………………………………….. 128 

 
Աղյուսակ 1.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նպատակով վարձակալված հողատեսքերի (առ 10.10.2014)………………………… 133 

 
Աղյուսակ 1.8   

 
Գյուղատնտեսական նպատակով վարձակալված հողերն ըստ հողատեսքերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014) ............................... 138 

 
Աղյուսակ 1.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի  (առ 10.10.2014թ.)…………………………………… 143 

 
Աղյուսակ 1.10   

 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)……………………………………… 148 

 
Աղյուսակ 1.11    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և վարելահողերի չափերի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………….................... 153 

 
Աղյուսակ 1.12   

 
Վարելահողերի չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 158 

 
Աղյուսակ 1.13   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները)  չափերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………… 163 

   



7 
 

Աղյուսակ 1.14    Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)……………….. 167 

 
Աղյուսակ 1.15   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 
(ներառյալ տնկարանները) չափերի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………. 171 

 
Աղյուսակ 1.16    

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ 
տնտեսությունների   իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 175 

 
Աղյուսակ 1.17   

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

179 

 
Աղյուսակ 1.18    

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

183 

 
Աղյուսակ 1.19   

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

187 

 
Աղյուսակ 1.20   

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

191 

 
Աղյուսակ 1.21    

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

195 

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

200 

Բաժին II         ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

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

 
205 

 
Աղյուսակ 2.2   

 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-
31.07.2014թթ)………………………………………………………………………………. 241 

 
Աղյուսակ 2.3   

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

 
 

283 
 
Աղյուսակ 2.4    

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

 
 

289 
 
Աղյուսակ 2.5   

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

 
 
 

295 
Աղյուսակ 2.6    Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված 

ցանքատարածություններն ըստ տեսակների և տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. …………………                           331 

 
Աղյուսակ 2.7 

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հացահատիկային 
մշակաբույսերի   ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.). 367 



8 
 

Աղյուսակ 2.7.1   Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 371 

 
Աղյուսակ 2.8   

 
Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի     (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……. 379 

 
Աղյուսակ 2.8.1   

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

387 

 
Աղյուսակ 2.9   

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

395 
 
Աղյուսակ 2.9.1   

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

 
 
 

403 
Աղյուսակ 2.10    Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերն ըստ  

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

411 
 
Աղյուսակ 2.10.1   

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

 
 
 

419 
 
Աղյուսակ 2.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կարտոֆիլի 
ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................. 427 

 
Աղյուսակ 2.11.1   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………… 435 

 
Աղյուսակ 2.12   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 443 

 
Աղյուսակ 2.12.1   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………………………. 451 

 
Աղյուսակ 2.13   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բանջարանոցային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 459 

 
Աղյուսակ 2.13.1   

 
Բանջարանոցային մշակաբույսերի  ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. …… .   467 

 
Աղյուսակ 2.14   

 
Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……... 475 

  

 



9 
 

Աղյուսակ 2.14.1   Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ  
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………….. 483 

 
Աղյուսակ 2.15    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բոստանային 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 491 

 
Աղյուսակ 2.15.1   

 
Բոստանային մշակաբույսերի  ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 499 

 
Աղյուսակ 2.16    

 
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և    
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…........ 507 

 
Աղյուսակ 2.16.1   

 
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի   չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.) …………………………. …..  515 

 
Աղյուսակ 2.17    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և տեխնիկական 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 523 

 
Աղյուսակ 2.17.1   

 
Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 531 

 
Աղյուսակ 2.18    

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

 
 

539 
 
Աղյուսակ 2.18.1 

 
Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.) ………………………….. …. 547 

 
Աղյուսակ 2.19   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կերային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………… 555 

 
Աղյուսակ 2.19.1   

 
Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………….. 563 

 
Աղյուսակ 2.20    

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

 
 

571 
 
Աղյուսակ 2.20.1   

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

 
 
 

579 
 
Աղյուսակ 2.21   

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

 
587 

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

 
 

590 



10 
 

 
Աղյուսակ 2.23   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի  և ջերմոցներում (չջեռուցվող 
կառույց) ու ջերմատներում (ջեռուցվող կառույց) ցանքատարածությունների 
տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................................................................ 593 

 
Աղյուսակ 2.24   

 
Ջերմոցների (չջեռուցվող կառույց) և ջերմատների (ջեռուցվող կառույց) 
հողատարածություններն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  
(01.08.2013-31.07.2014թթ.)................................................................................................... 597 

 
Աղյուսակ 2.25    

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

 
601 

Բաժին III             ԲԱԶՄԱՄՅԱ  ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Աղյուսակ 3.1     Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց կողմից մշակվող 
բազմամյա տնկարկների տեսակների (առ 10.10.2014թ.)…………………………….. 604 

 
Աղյուսակ 3.2    

 
Բազմամյա տնկարկների տարածություններն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 624 

 
Աղյուսակ 3.3    

 
Տնամերձ հողերում բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների քանակը 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 660 

 
Աղյուսակ 3.4    

 
Բազմամյա տնկարկների տարածությունները տնամերձ հողերում ըստ 
տեսակների (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………….. 672 

 
Աղյուսակ 3.5     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի, որոնք ունեն փաստացի 
ոռոգված բազմամյա տնկարկների տարածություններ (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 690 

Աղյուսակ 3.6   Բազմամյա տնկարկների փաստացի ոռոգված տարածություններն1 ըստ 
տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 708 

 
Աղյուսակ  3.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)………. 744 

 
Աղյուսակ  3.7.1    

 
Պտղատու այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 752 

 
Աղյուսակ  3.8   

 
Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…… 760 

 
Աղյուսակ  3.8.1 

 
Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 0.10.2014թ.)……………………………………........ 768 

 
Աղյուսակ  3.9   

 

Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)…… 776 

 
Աղյուսակ  3.9.1   

 

Հատապտղանոցներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության  հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………. 784 



11 
 

 
Աղյուսակ  3.10   

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)…. 792 

 
Աղյուսակ 3.10.1 

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)………………...……………………… 800 

 
Աղյուսակ  3.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խաղողի այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)………. 808 

 
Աղյուսակ  3.11.1    

 
Խաղողի այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 816 

 
Աղյուսակ 3.12   

 
Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ չափերի 
և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (10.10.2014թ.)………………… 824 

 
Աղյուսակ 3.12.1    

 
Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի    և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………………… 832 

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)…………... 840 

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)………………………………………………. 852 

 
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)………… 917 

 
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)………………………………………………………………………………… 978 

Բաժին VI             ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ  

Աղյուսակ 6.1   Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………...................................... 1039 

 
Աղյուսակ 6.2   

 
Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների գլխաքանակն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 1048 

 
Աղյուսակ 6.3   

 
Տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների  
կազմի և  իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………. 1056 



12 
 

  

 
 
 
Աղյուսակ 6.4   

 
 
Գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների գլխաքանակն ըստ 
կազմի ու տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……. 1098 

 
Աղյուսակ 6.5      

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող խոշոր 
եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………................ 1147 

 
Աղյուսակ 6.6     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
գոմեշների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………... 1195 

 
Աղյուսակ 6.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
խոզերի գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………. 1225 

 
Աղյուսակ 6.8 

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ոչխարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 1261 

 
Աղյուսակ 6.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող այծերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………. 1291 

 
Աղյուսակ 6.10   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող ձիերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………… 1321 

 
Աղյուսակ 6.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ավանակների ու ջորիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)……………………….. 1345 

 
Աղյուսակ 6.12     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ճագարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 1357 

 
Աղյուսակ 6.13    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
թռչունների քանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………… 1375 

 
Աղյուսակ 6.14   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
մորթատու գազանների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………… 1429 

 
Աղյուսակ 6.15    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
մեղվաընտանիքների թվի………………………………………………………………. 1447 

 
Աղյուսակ 6.16   

 
Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ  գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………................................ 1459 

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.)…………………………….. 1577 

  

 



13 
 

 
Աղյուսակ 7.2   

 
Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակն ըստ ջրավազանների 
լցման համար ջրաղբյուրներներից օգտվելու մեթոդների և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2012-31.07.2013թթ.)…………………………….. 1580 

 
 
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.)…… 1583 

 
Աղյուսակ 8.2   

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ 
պահելու համար  շենք/շինությունների, դրանց չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………………. 1587 

 
Աղյուսակ  8.3     

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 
սարքավորումների պահպանման համար  շենք/շինությունների առկայության և  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………. 1607 

 
Աղյուսակ 8.4    

 
Սեփական գյուղատնտեսական տեխնիկայի/սարքավորումների առկայությունը 
տնտեսություններում, դրանց օգտագործումն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի.…………………………………………………………….    1610 

 
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.)… ….    1677 

 
Աղյուսակ 8.6   

 
Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ձի կամ այլ կենդանի բանող ուժ 
օգտագործած տնտեսությունների քանակն ըստ իրավական կարգավիճակի   
(01.08.2013-31.07.2014)…………………………………………………………………… 1744 

Բաժին IX       ԱՇԽԱՏՈՒԺ    

Աղյուսակ 9.1 Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ դրանց 
անդամների թվաքանակի (11.10.2013-10.10.2014թթ.)…………………………….. … 1747 

 
Աղյուսակ 9.2   

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների անդամների 
թվաքանակն ըստ գյուղատնտեսությամբ զբաղվածության տևողության 
(11.10.2013-10.10.2014թթ. ժամանակահատվածում), սեռի և տարիքի……………. 1751 

 
 
Աղյուսակ 9.3    

 
 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների անդամների (15 
տարեկան և բարձր) թվաքանակն ըստ սեռի և կրթական մակարդակի…………… 1781 

 
Աղյուսակ 9.4    

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների գլխավորների 
թվաքանակն ըստ սեռի և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի…. 1786 

 
Աղյուսակ 9.5    

 
Իրավաբանական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների ղեկավարների 
թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և տարիքի  (11.10.2013-
10.10.2014)…………………………………………………………………………………... 1798 



14 
 

 
Աղյուսակ 9.6   

 
Գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված վարձու աշխատողների 
թվաքանակն ըստ սեռի, զբաղվածության տևողության և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (11.10.2013-10.10.2014թթ.)……………………………… 1831 

 
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.)……………………………………………………………………………… 1842 

 
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)….. 

 
 
 

1854 

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.)………………………………………… 1857 

 
Աղյուսակ 10.2   

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ 
գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական իրացման նպատակի (11.10.2013-
10.10.2014թթ.)………………………………………………………………………………. 1887 

 
Աղյուսակ 10.3   

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վերամշակման, վաճառքի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(11.10.2013-10.10.2014թթ.)………………………………………………………………… 1890 

Բաժին XI         ԱԳՐՈՏՈՒՐԻԶՄ   

Աղյուսակ 11.   Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակը, որոնք 
մատուցել են ագրոտուրիզմի ծառայություններ (11.10.2013-10.10.2014թթ.)……… 

 
1893 

Բաժին  XII       ՎԱՐԿԵՐ ԵՎ  ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ  

Աղյուսակ 12.    Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական նպատակով ստացված 
վարկերի, սուբսիդիաների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(11.10.2012-10.10.2013թթ.)………………………………………………………………. 1896 

Բաժին  XIII       ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱ  

 
Աղյուսակ 13.1   

 
Կոոպերատիվի անդամ  հանդիսացող տնտեսությունների քանակն ըստ 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվի ձևի (11.10.2013-10.10.2014)…………………… 1900 

 
Աղյուսակ 13.2     

 
Կոոպերատիվի անդամ հանդիսացող տնտեսությունների քանակն ըստ 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվի գործունեության ուղղությունների   
(11.10.2013-10.10.2014թթ.)………………………………………………………………… 1906 

Բաժին  XIV      ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ    

Աղյուսակ 14   Ներտնտեսային հաշվառում վարող ֆիզիկական անձի կարգավիճակով 
տնտեսությունների քանակը (11.10.2013-10.10.2014թթ.) ……………………………. 1912 

 



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համաձայն  « Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերիի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի հավելված 2-ի 

Օրենքում կատարվել են փոփոխություններ, որն ընդունվել է 17.06.2016թ.-ին, ըստ որի`  

 

Սյունիքի  մարզում  որոշ  համայնքներ  խմբավորվել են  մեկ  համայնքի  մեջ` 

 
Գորիսի համայնք* 

* Գորիսի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

ք. Գորիս, գ. Ակներ, գ. Աղբուլաղ, գ. Բարձրավան, գ. Խնձորեսկ, գ. Հարթաշեն, գ.  Ձորակ, գ. 
Ներքին Խնձորեսկ, գ. Շուռնուխ, գ. Որոտան, գ. Վանանդ, գ. Վերիշեն, գ. Քարահունջ 

Մեղրիի համայնք* 

* Մեղրիի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

ք. Մեղրի,  գ. Ագարակ, գ. Ալվանք, գ. Այգեձոր, գ. Գուդեմնիս, գ. Թխկուտ, գ. Լեհվազ, գ. Լիճք, գ. 
Կարճևան, գ. Կուրիս, գ. Նռնաձոր, գ. Շվանիձոր, գ. Վահրավար, գ. Վարդանիձոր, գ. Տաշտուն 

 Գորայքի համայնք* 

* Գորայքի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 
գ. Գորայք, գ. Ծղուկ, գ. Սառնակունք, գ. Սպանդարյան 

 Տեղի համայնք* 

* Տեղի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

գ. Տեղ, գ. Արավուս, գ. Խնածախ, գ. Խոզնավար, գ. Կոռնիձոր, գ. Վաղատուր, գ. Քարաշեն 

Տաթևի համայնք* 

* Տաթևի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 
գ. Շինուհայր, գ. Տաթև, գ.  Հալիձոր, գ. Հարժիս, գ. Սվարանց, գ. Խոտ, գ. Տանձատափ, գ.  

Քաշունի 
 


