
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.)…………………… 

 

 105 

Աղյուսակ 1. 5 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատեսքերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………………. 

 

 167 

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)………………………… 

 

 178 

Աղյուսակ 1.8 Գյուղատնտեսական նպատակով վարձակալված հողերն ըստ հողատեսքերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014) ............................... 

 

 183 

Աղյուսակ 1.9 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի  (առ 10.10.2014թ.)…………………………………… 

 

 188 

Աղյուսակ 1.10 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)……………………………………… 

 

 193 

Աղյուսակ 1.11 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և վարելահողերի չափերի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………….................... 

 

 199 

Աղյուսակ 1.12 Վարելահողերի չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 

 

 204 

Աղյուսակ 1.13 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները)  չափերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………… 

 

 209 



7  

Աղյուսակ 1.14
 
 
Աղյուսակ 1.15

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

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 

 
214 

 (ներառյալ տնկարանները) չափերի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………. 219 

Աղյուսակ 1.16 Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ  

 տնտեսությունների   իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 223 

Աղյուսակ 1.17 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խաղողի այգիների 228 
 (ներառյալ տնկարանները) չափերի (առ 10.10.2014թ.)……………………………….  

Աղյուսակ 1.18 Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ տնտեսությունների 233 
 իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………  

Աղյուսակ 1.19 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խոտհարքների չափերի 238 
 (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………..  

Աղյուսակ 1.20 Խոտհարքների չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 243 
 (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………..  

Աղյուսակ 1.21 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և արոտավայրերի չափերի 
(առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………………………….. 

248 

Աղյուսակ 1.22 Արոտավայրերի չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  
 (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 253 

Բաժին II ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Աղյուսակ 2.1 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական  

 մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………. 258 

Աղյուսակ 2.2 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ  

 տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-  
 31.07.2014թթ)………………………………………………………………………………. 306 

Աղյուսակ 2.3 Տնամերձ հողեր ունեցող տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական  

 մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………….. 354 

Աղյուսակ 2.4 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները տնամերձ  

 հողերում ըստ տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 363 

Աղյուսակ 2.5 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և փաստացի ոռոգված  

 գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների (01.08.2013-  
 31.07.2014թթ.)……………………………………………………………………………. 372 
Աղյուսակ 2.6 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված  
 ցանքատարածություններն ըստ տեսակների և տնտեսությունների իրավական  
 կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. ………………… 420 

Աղյուսակ 2.7 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հացահատիկային  

 մշակաբույսերի   ցանքատարածությունների չափերի (01.08.2013-31.07.2014թթ.). 468 



8  

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

 
 

472 

Աղյուսակ 2.8 Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……. 

 
477 

Աղյուսակ 2.8.1 Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 

 
481 

Աղյուսակ 2.9 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատիկաընդեղենային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.). 

 
 

486 

Աղյուսակ 2.9.1 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013 - 31.07.2014թթ.)…………………………….. 

 
491 

Աղյուսակ 2.10 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…….. 496 

Աղյուսակ 2.10.1 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………. 

 
501 

Աղյուսակ 2.11 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կարտոֆիլի 
ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................. 

 
506 

Աղյուսակ 2.11.1 Կարտոֆիլի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………… 

 

 
511 

Աղյուսակ 2.12 Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 

 

516 

Աղյուսակ 2.12.1 Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………………………. 

 

 
521 

Աղյուսակ 2.13 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բանջարանոցային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 

 
526 

Աղյուսակ 2.13.1 Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. …… . 

 

 
531 

Աղյուսակ 2.14 Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……... 

 
536 



9  

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

 
 

541 

Աղյուսակ 2.15 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բոստանային 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 

 
546 

Աղյուսակ 2.15.1 Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 

 

 
551 

Աղյուսակ 2.16 Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…........ 

 
556 

Աղյուսակ 2.16.1 Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.) …………………………. ….. 

 

 
561 

Աղյուսակ 2.17 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և տեխնիկական 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 

 
566 

Աղյուսակ 2.17.1 Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 

 

 
571 

Աղյուսակ 2.18 Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……... 

 
576 

Աղյուսակ 2.18.1 Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.) ………………………….. …. 

 
 

581 

Աղյուսակ 2.19 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կերային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………… 

 

586 

Աղյուսակ 2.19.1 Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………….. 

 

 
591 

Աղյուսակ 2.20 Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……. 

 
596 

Աղյուսակ 2.20.1 Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………. ………………………………. 

 

 
601 

Աղյուսակ 2.21 Ծաղիկների (բացի ջերմոցներում և ջերմատներում) աճեցմամբ զբաղվող 
տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)..... 

 
606 

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

 

 
609 



10  

Աղյուսակ 2.23 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի  և ջերմոցներում (չջեռուցվող 
կառույց) ու ջերմատներում (ջեռուցվող կառույց) ցանքատարածությունների 

 

 տեսակների       (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................................................................ 612 

Աղյուսակ 2.24 Ջերմոցների (չջեռուցվող կառույց) և ջերմատների (ջեռուցվող կառույց) 
հողատարածություններն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(01.08.2013-31.07.2014թթ.)................................................................................................... 

 

 
617 

Աղյուսակ 2.25 Սնկի աճեցմամբ զբաղվող իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող  
տնտեսությունները և սնկանոցների տարածությունները (առ 10.10.2014թ.) .................. 622 

Բաժին III ԲԱԶՄԱՄՅԱ  ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Աղյուսակ 3.1 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց կողմից մշակվող 
բազմամյա տնկարկների տեսակների (առ 10.10.2014թ.) .................................................... 623 

Աղյուսակ 3.2 Բազմամյա տնկարկների տարածություններն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.) ...................................................................... 655 

Աղյուսակ 3.3 Տնամերձ հողերում բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների քանակը 
(առ 10.10.2014թ.) ........................................................................................................................ 711 

Աղյուսակ 3.4 Բազմամյա տնկարկների տարածությունները տնամերձ հողերում ըստ 
տեսակների (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………….. 727 

Աղյուսակ 3.5 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի, որոնք ունեն փաստացի 
ոռոգված բազմամյա տնկարկների տարածություններ (01.08.2013- 
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 751 

Աղյուսակ 3.6 Բազմամյա տնկարկների փաստացի ոռոգված տարածություններն1 ըստ 
տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013- 
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 787 

Աղյուսակ 3.7 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.) ................... 835 

Աղյուսակ 3.7.1 Պտղատու այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 840 

Աղյուսակ 3.8 Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…… 845 

Աղյուսակ 3.8.1 Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 0.10.2014թ.)……………………………………........ 850 

Աղյուսակ 3.9 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)…… 855 

Աղյուսակ 3.9.1 Հատապտղանոցներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության  հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………. 860 



11  

Աղյուսակ 3.10 Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)…. 865 

Աղյուսակ 3.10.1 Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.) .................................................................... 870 

Աղյուսակ 3.11 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խաղողի այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)… ............... 875 

Աղյուսակ 3.11.1 Խաղողի այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 880 

Աղյուսակ 3.12 Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ չափերի 
և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (10.10.2014թ.)………………… 885 

Աղյուսակ 3.12.1 Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի    և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.) ..................................................................... 890 

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) ......................... 895 

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)………………………………………………. 911 

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) ....................... 1007 

 
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)………………………………………………………………………………… 1103 

Բաժին VI ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ 

Աղյուսակ 6.1 Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………...................................... 1199 

Աղյուսակ 6.2 Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների գլխաքանակն ըստ  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 1208 

Աղյուսակ 6.3 Տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների 
կազմի և  իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.) ................................................... 1216 



12  

Աղյուսակ 6.4 Գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների գլխաքանակն ըստ 
կազմի ու տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……. 1256 

Աղյուսակ 6.5 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող խոշոր 
եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.) .............................................. 1306 

Աղյուսակ 6.6 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
գոմեշների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.) ......................................................................... 1360 

Աղյուսակ 6.7 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
խոզերի գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.) ............................................................................... 1392 

Աղյուսակ 6.8 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ոչխարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 1424 

Աղյուսակ 6.9 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող այծերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………. 1456 

Աղյուսակ 6.10 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող ձիերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.).............................................................................................. 1488 

Աղյուսակ 6.11 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ավանակների ու ջորիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.) ............................................ 1512 

Աղյուսակ 6.12 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ճագարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.) ....................................................................... 1520 

Աղյուսակ 6.13 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
թռչունների քանակի (առ 10.10.2014թ.).................................................................................. 1536 

Աղյուսակ 6.14 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
մորթատու գազանների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.) ................................................... 1592 

 
Աղյուսակ 6.15 Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 

մեղվաընտանիքների թվի………………………………………………………………. 1608 
 
Աղյուսակ 6.16 Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 

ըստ  գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………................................ 1617 

Բաժին VII ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Աղյուսակ 7.1 Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակը և ձկնաբուծության 
համար նախատեսված ջրավազանների մակերեսներն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………….. 1739 



13  

Աղյուսակ 7.2 Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակն ըստ ջրավազանների 
լցման համար ջրաղբյուրներներից օգտվելու մեթոդների և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………….. 1742 

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.)…… 

 
 

1745 

Աղյուսակ 8.2 Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ 
պահելու համար շենք/շինությունների, դրանց չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………………. 

 

 
1750 

Աղյուսակ 8.3 Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 
սարքավորումների պահպանման համար շենք/շինությունների առկայության և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………. 

 

 
1777 

Աղյուսակ 8.4 Սեփական գյուղատնտեսական տեխնիկայի/սարքավորումների առկայությունը 
տնտեսություններում, դրանց օգտագործումն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի.……………………………………………………………. 

 

 
1780 

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.)… …. 

 
 

 
1871 

Աղյուսակ 8.6 Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ձի կամ այլ կենդանի բանող ուժ 
օգտագործած տնտեսությունների քանակն ըստ իրավական կարգավիճակի 
(01.08.2013-31.07.2014)…………………………………………………………………… 

 

 
1958 

Բաժին IX ԱՇԽԱՏՈՒԺ  

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

 
1961 

Աղյուսակ 9.2 Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների անդամների 
թվաքանակն ըստ գյուղատնտեսությամբ զբաղվածության տևողության 
(11.10.2013-10.10.2014թթ. ժամանակահատվածում), սեռի և տարիքի……………. 

 

 
1966 

 
Աղյուսակ 9.3 

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

 
 

1999 

Աղյուսակ 9.4 Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների գլխավորների 
թվաքանակն ըստ սեռի և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի…. 

 
2003 

Աղյուսակ 9.5 Իրավաբանական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների ղեկավարների 
թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և տարիքի (11.10.2013- 
10.10.2014)…………………………………………………………………………………... 

 

 
2019 



14  

Աղյուսակ 9.6 Գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված վարձու աշխատողների 
թվաքանակն ըստ սեռի, զբաղվածության տևողության և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (11.10.2013-10.10.2014թթ.)……………………………… 2052 

 
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.)……………………………………………………………………………… 2066 

 
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)….. 2077 

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.)………………………………………… 2080 

 
Աղյուսակ 10.2 Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ 

գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական իրացման նպատակի (11.10.2013- 
10.10.2014թթ.)………………………………………………………………………………. 2120 

 
Աղյուսակ 10.3 Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական արտադրանքի 

վերամշակման, վաճառքի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(11.10.2013-10.10.2014թթ.)………………………………………………………………… 2123 

Բաժին XI ԱԳՐՈՏՈՒՐԻԶՄ 

Աղյուսակ 11. Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակը, որոնք 
մատուցել են ագրոտուրիզմի ծառայություններ (11.10.2013-10.10.2014թթ.)……… 2126 

Բաժին XII ՎԱՐԿԵՐ ԵՎ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 

Աղյուսակ 12. Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական նպատակով ստացված 
վարկերի, սուբսիդիաների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(11.10.2013-10.10.2014թթ.)………………………………………………………………. 2129 

Բաժին XIII ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱ 

 
Աղյուսակ 13.1 Կոոպերատիվի անդամ  հանդիսացող տնտեսությունների քանակն ըստ 

գյուղատնտեսական կոոպերատիվի ձևի (11.10.2013-10.10.2014)…………………… 2134 
 
Աղյուսակ 13.2 Կոոպերատիվի անդամ հանդիսացող տնտեսությունների քանակն ըստ 

գյուղատնտեսական կոոպերատիվի գործունեության ուղղությունների 
(11.10.2013-10.10.2014թթ.)………………………………………………………………… 2142 

Բաժին XIV ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ 

Աղյուսակ 14 Ներտնտեսային հաշվառում վարող ֆիզիկական անձի կարգավիճակով 
տնտեսությունների քանակը (11.10.2013-10.10.2014թթ.) ……………………………. 2151 



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Համաձայն « Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 

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

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

 

Արարատի  մարզի  որոշ  բնակավայրեր  խմբավորվել են  մեկ  համայնքի մեջ` 
 
Ուրցաձորի համայնք* 

* Ուրցաձորի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

գ. Ուրցաձոր, գ. Լանջանիստ, գ. Շաղափ 
 


