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կազմի և 0-17 տարեկան երեխաների թվաքանակի   …………………...                             

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի,  

զբաղեցրած բնակելի շինության տեսակի և սենյակների թվի …………

Տնային  տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ 

բնակելի միավորի ջրամատակարարմանհիմնական աղբյուրի և բնակելի 

շինության  տեսակի  …………………………………………………..

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի 

միավորի  ջրամատակարարման  հիմնական աղբյուրի  և բնակելի  

շինության  տեսակի ……………………………………………………….

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի  

շինության տեսակի, արտաքին  պատերի շինանյութի  և  կառուցման  

ժամանակաշրջանի  .……………………………………………….……..   

  ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ                                                       

Մեթոդաբանական պարզաբանումներ………………                         

Անհատական տնային  տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ 

կազմի  և  գործազուրկ  անդամների   …………………………………..

Անհատական տնային տնտեսությունները (քաղաքային,գյուղական) ըստ 

տիպի, կազմի և հաշմանդամների թվաքանակի   ……………………..

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի  

և արտեկրից  դրամական միջոցների ստացման պարբերականւթյան …… 

4



Բաժնի,  

աղյուսակի 

համարը
էջը

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

Բովանդակությունը

Մարդահամար 2011

 Աղյուսակ  8.5-1
215-216

Աղյուսակ 8.5-2

217-218

Աղյուսակ 8.6-1
219

Աղյուսակ  8.6-2 
220

Աղյուսակ 8.7-1

221

Աղյուսակ 8.7-2 

222

Աղյուսակ 8.8-1  
223

Աղյուսակ 8.8-2 

224

Աղյուսակ  8. 9-1
225-226

Աղյուսակ  8.9-2  

227

Աղյուսակ 8.10-1

228-229

Աղյուսակ 8.10-2

230

Աղյուսակ 8.11
231

Աղյուսակ 8.12 
232-238

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ բնակելի միա-

վորի լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի …

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստբնակելի  

միավորի ջրհեռացման (կոյուղացման)   համակարգի  ձևի և բնակելի 

շինության տեսակի …………………………………………………….…

Տնային տնտեսությունները  (քաղաք, գյուղ) ըստ բնակելի միավորի 

ջրհեռացման  (կոյուղացման)  համակարգի  ձևի և բնակելի շինության 

տեսակի  ……………………………………………………...……….…..  

Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ   

բնակելի  միավորի աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի ..…

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի  

միավորի աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի.  …………

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ  բնակելի   միա-

վորի զուգարանային հարմարությունների և բնակելիշինության տեսակի ... 

Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ 

բնակելի միավորի զուգարանային հարմարությունների և բնակելի  

շինության  տեսակի  …………………………………………………..….

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբա-

ղեցրած սենյակների թվի և բնակելի միավորի ընդհանուր մակերեսի  ……

Տնային տնտեսությունները  (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի 

միավորի հիմնական (ստացիոնար)  հեռախոսի,  համակարգչի, 

ինտերնետի  առկայության և բնակելի շինության տեսակի  

Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ 

բնակելի  միավորի  հիմնական (ստացիոնար)   հեռախոսի, համակարգչի, 

ինտերնետի առկայության և բնակելի շինության տեսակի  ……………. 

Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ 

բնակելի միավորի լոգարանային հարմարությունների և բնակելի 

շինության տեսակի  ………………………………………………………….…

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միա-

վորի ջեռուցման հիմնական միջոցի և բնակելի շինության տեսակի  ……

Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ 

բնակելի միավորի ջեռուցման հիմնական  միջոցի  և բնակելի շինության 

տեսակի …………………………………………………………………..

Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի  

միավորի սեփականության ձևի և բնակելի շինության տեսակի  ….………
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