
 Որակի հռչակագիր Կենդանաբանական այգի 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Կենդանաբանական այգի 

0.2 Ոլորտը Շրջակա միջավայր 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ 

Բնապահպանության վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Աննա Հակոբյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 

պող., Կառավարական տուն 3  

Հեռախոս` +374 11 524 620, 

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

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Հիմնական նպատակն է տրամադրել տարեկան տեղեկատվություն 

կենդանաբանական այգու գործունեության վերաբերյալ: 

Ցուցանիշների հաշվառումը վարվում է 20-րդ դարի 90-ական 

թվականներից: 

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: 
 

Կենդանաբանական այգու գործունեության մասին 

տեղեկատվությունը կիրառվում է խնդրո առարկա ոլորտում 

ռազմավարությունների մշակման, մարտավարական խնդիրների 

լուծման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշների կազմման աղբյուրը վիճակագրական 

հաշվետվություններով Երևանի քաղաքապետարանի 

ենթակայության «Երևանի կենդանաբանկան այգի» ՀՈԱԿ-ի կողմից 

տրամադրվող տարեկան պարբերականությամբ տեղեկություններն 

են: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

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) 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

mailto:eco@armstat.am
mailto:info@armstat.am


ծանրաբեռնվածությունը 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Տե´ս 1.2. կետը: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հիմնական հասկացություններ 

ա) կենդանաբանական այգու տարածք, կենդանիների համար 

նախատեսված, այդ թվում` կենդանիների ձմեռացման համար 

նախատեսված կառույցներ 

բ) աշխատողների ընդհանուր թվաքանակ 

գ) կենդանաբանական այգի այցելած մարդկանց թվաքանակ 

դ) կենդանաբանական այգու կազմակերպած էքսկուրսիաների 

քանակ և դրանց մասնակցած մարդկանց թվաքանակ 

ե) կենդանաբանական այգու կենդանիների քանակ ըստ տեսակների 

(երկկենցաղներ, սողուններ, կաթնասուններ, ձկներ, թռչուններ և 

այլն), այդ թվում Միջազգային և Հայաստանի Կարմիր գրքերում 

գրանցվածներ և այլն: 
 

Աշխարհագրական ընդգրկունություն 

Կենդանաբանական այգին գտնվում է Երևան քաղաքում: 
 

Հրապարակման խմբավորումներ 

Տվյալները հրապարկվում են ըստ կենդանիների և թռչունների 

տեսակների և գլխաքանակի: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Տարեկան ցուցանիշները հրապարակվում են հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա 2-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: 
 

Վիճակագրական տեղեկությունների պարտադիր տրամադրումն 

ամրագրված է վիճակագրության ոլորտը կարգավորող իրավական 

փաստաթղթերում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Անճշտության աղբյուր առկա չէ: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

Ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում 

կազմակերպության կողմից ներկայացված տվյալների ճշգրտությունն 



չափելիությունը իրականացվում է նախորդ տարի տվյալ ժամանակաշրջանի համար 

ներկայացված համապատասխան տվյալների հետ համադրման 

միջոցով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Կենդանիների և թռչունների գլխաքանակի ըստ դրանց տեսակների 

վերաբերյալ առկա է ժամանակագրական շարք սկսած 1999 

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 
Տարեկան հրապարակումներ 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական զեկույցի առաջին կիսամյակի 

հրապարակումներից որևէ մեկում (հայերեն և ռուսերեն): 
 

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի 

Հանրապետությունում: 
 

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 Փաստաթղթավորում Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 
https://www.armstat.am/am/?nid=373: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Կենդանաբանական այգու գործունեության վերաբերյալ առավել 

մանրամասն տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2014թ. փետրվարի 24-ի «Հաշվետվություն 

կենդանաբանական այգու գործունեության մասին» Ձև 1- 

կենդանաբանական այգի (տարեկան) վիճակագրական 

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


հաշվետվության ձևի և լրացման մեթոդական ցուցումները 

հաստատելու մասին թիվ 03-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1-

ում և հավելված 2-ում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 


