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ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ, 2020թ.

В

современном

мире,

характеризующемся

information variety and intensity of informational flows, the разнообразием информации и интесификацией информаpossible “combination” of three participants of official statistics ционных потоков, с точки зрения требований перцепции
коммуникационных
свойств)
на
such as respondents, users and taxpayers, “occupying the (выравнивания
национальном и международном уровнях, особое значение
angels of statistical triangle” having different dispositions, is of
придается возможному “приведению в один фокус”
great importance, especially from viewpoint of perception
“находящихся в разных углах статистического треугольrequirements “communication skills leveling” by national and
ника”
трех участников официальной статистики international levels.
респондентов, пользователей и налогоплательщиков,
имеющих разнополярные склонности.
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благодарит
всех
респондентов
за
(ARMSTAT) would like to thank all the respondents who have (АРМСТАТ)
supplied information for this statistical publication and, from предоставленную ими информацию, которая легла в основу
the above mentioned considerations, welcomes any comments
and suggestions from the respondents and taxpayers, as
statistical users, for the future developments of statistical
publication.

данной публикации,

и,

исходя из

вышеизложенных

соображений, приветствует любые отзывы и предложения с
целью дальнейшего усовершенствования стати стических
публикаций.

Просьба, предложения и комментарии направлять в
You are kindly asked to provide your comments and
suggestions to the Statistical Information Dissemination отдел распространения статистической информации,
Division.of Armstat concerning the future development of the Армстат.
publications.
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Համառոտագրություններ

Аббревиатуры

Abbreviations

մ

մետր

m

meter

м

метр

կմ

կիլոմետր

km

kilometer

км

километр

քառ.մ

քառակուսի մետր

sq.m

square meter

кв. м

квадратный метр

քառ.կմ

քառակուսի կիլոմետր

sq. km

square kilometer

кв. км

квадратный километр

խոր.մ

խորանարդ մետր

cub. m

cubic meter

куб. м

кубический метр

կգ

կիլոգրամ

kg

kilogram

кг.

килограмм

հազ.

հազար

ths.

thousand

тыс.

тысяча

մլն.

միլիոն

mln.

million

млн.

миллион

մլրդ.

միլիարդ

bln.

billion

млрд.

миллиард

հա

հեկտար

ha

hectare

га

гектар

%

տոկոս

%

percent

%

процент

‰

պրոմիլ

‰

pro mil

‰

промиль

Ծանուցում. Քարտեզներում մուտքագրված ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունները և վերապահումները առկա են
«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2020»վիճակագրական ժողովածուի մեջ, ինչպես նաև ԱՐՄՍՏԱՏ-ի
պաշտոնական կայքի մեթատվյալներ հատվածում (http://www.armstat.am):
Note: Calculation methodologies and reservations concerning indicators in the maps are available in the “Marzes of the Republic of Armenia and
Yerevan city in figures, 2020” statistical handbook, as well as in the methodology sector ARMSTAT web-site: (http://www.armstat.am).
Примечание: Методология расчета данных и замечания приведены в статистическом сборнике “Марзы Республики Армении и город Ереван в
цифрах, 2020”, а также в разделе “Метаданные” официального сайта АРМСТАТ (http://www.armstat.am).

