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   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՑՈՒՑԱԿԱԳՐՄԱՆ 

ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ, ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ 
(ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄ) ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿԸ  ԵՎ  ՑՈՒՑԱԿԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 
 

Ղեկավարվելով <<Պետական վիճակագրության մասին>> ՀՀ օրենքի    10-րդ հոդվածի 
երրորդ մասի ե) կետով և 14-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով և <<Գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման մասին>> ՀՀ  օրենքի 6-րդ հոդվածով` Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է հաստատել.  

1. ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած  հաշվառման ընթացքում 
ցուցակագրման տեղամասում տնտեսությունների ցուցակների  ամփոփագիրը`  
համաձայն  հավելված 1-ի: 

2. ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական հաշվառման ընթացքում թաղամասում 
(զանգվածում) տնտեսությունների  ցուցակը`  համաձայն   հավելված  2-ի: 

3. ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած  հաշվառման ընթացքում 
ցուցակագրողների կողմից տնտեսությունների ցուցակների կազմման  հրահանգը`  
համաձայն  հավելված 3-ի: 
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Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

ՀՀ  2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
ՑՈՒՑԱԿԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ     
 
 

I  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1.  Համայնքում (քաղաքային/գյուղական) տնտեսությունների ցուցակների 

կազմումը գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (այսուհետ՝ ԳՀՀ) 
նախապատրաստական  հիմնական  աշխատանքներից է: 

2. Համայնքներում (քաղաքային/գյուղական) տնտեսությունների 
ցուցակները լրացվում  են  ըստ  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 1 և Ձև թիվ  2  – 
Աղյուսակ  2  ձևաթղթերի: 

Տնտեսությունների   ցուցակներն   անհրաժեշտ  են. 
1) համայնքների տարածքները  հաշվային, հրահանգչական  և 
հաշվառման  տեղամասերի  սահմանազատելու, 
2) ԳՀՀ ընթացքում տնտեսությունների հաշվառման 
ամբողջականությունն ապահովելու և կրկնակի  հաշվառումը  
բացառելու  համար: 

3. Տնտեսությունների  ցուցակները (Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2) կազմվում են 
մեկ օրինակից` այդ  նպատակով աշխատանքի ներգրավված աշխատողների`  
ցուցակագրողների կողմից՝ հիմք ընդունելով համայնքների սխեմատիկ 
հատակագծերը: Ցուցակագրողներն այդ աշխատանքն իրականացնում են 
տները (շինությունները) շրջագայելու միջոցով, որի ընթացքում նրանք պետք է 

Հավելված  3 
Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 
2014 թվականի մայիսի 19-ի  թիվ  23-Ա որոշման 
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ապահովեն իրենց հատկացված  ցուցակագրման տեղամասի ամբողջական  
ընդգրկումը:  

Աշխատանքներն իրականացվում են մեկ ամսվա ընթացքում`                      
սկսած   2014  թվականի   հուլիսի  1-ից: 

4.  Մինչև տնտեսությունների ցուցակների կազմումը ցուցակագրողը պետք 
է հրահանգավորվի, այնուհետև  ծանոթանա ցուցակագրման իր տեղամասին`  
համեմատելով այն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (այսուհետ`       
ՀՀ ԱՎԾ) տարածքային ստորաբաժանման կողմից նախապես իրեն 
հատկացված ցուցակագրման  տեղամասի  սխեմատիկ  հատակագծի  հետ: 

5.  Տնտեսությունների  ցուցակները`  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2,  կազմվում 
են ըստ առանձին թաղամասի (զանգվածի)` յուրաքանչյուր թաղամասի տները  
շրջագայելով և դրանք ըստ տների համարների հաջորդականության 
գրառելով: Մեկ ձևաթղթում (Ձև թիվ 2 – Աղյուսակ 2) երկու կամ ավելի 
թաղամասերի տվյալները  գրառել  չի  թույլատրվում: 

Սույն հրահանգում օգտագործված հասկացությունները կիրառվում են 
միայն վիճակագրական նպատակով: 

6. Տուն (շինություն) համարվում է ինքնուրույն շինարարական 
համակարգը,  որն  ունի առանձին փոստային (թվային, տառային) համար,  
օրինակ`  6, 28/2,   մասնաշենք  Ա  և  այլն: 

7. Թաղամաս (զանգված) համարվում է բնակավայրի կառուցապատված 
տարածքի այն մասը, որը սահմանազատվում է փողոցներով, 
հրապարակներով, նրբանցքներով, անցուղիներով և այլնով: Եթե 
բնակավայրում առկա է նաև զանգվածային կառուցապատում` 
սահմանափակված ազատ (չկառուցապատված) տարածքով, ապա 
ցուցակներն այդտեղ  կազմվում են յուրաքանչյուր առանձին զանգվածի 
համար: Պարզ արտահայտված թաղամասային (զանգվածային) 
կառուցապատման բացակայության դեպքում բնակավայրի տարածքն 
անհրաժեշտ է բաժանել պայմանական թաղամասերի (զանգվածների), դրանք 
համարակալել և յուրաքանչյուրի համար կազմել առանձին ցուցակ: 

8. Տնտեսությունների  ցուցակները փողոցներով կազմել թույլատրվում է 
միայն բացառիկ դեպքում, երբ բնակավայրը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի 
զուգահեռ փողոցներից: Ընդ որում, եթե հնարավորություն կա փողոցը 
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բաժանել մասերի նրբանցքներով, անցուղիներով և այլնով, ապա հարկավոր է 
յուրաքանչյուր այդպիսի մասի համար կազմել առանձին ցուցակ: 

9. Տնտեսությունների ցուցակները կազմելիս ցուցակագրողը նախ  ճշտում 
է իր ցուցակագրման տեղամասի սխեմատիկ հատակագիծը, իրեն 
տրմադրված թղթային տարբերակի վրա մատիտով ավելացնում նոր 
կառուցված ու կիսակառույց շինությունները և ջնջում քանդվածները: 
Բնակավայրի սխեմատիկ հատակագծի վրա թաղամասերը և զանգվածները 
նախօրոք համարակալված կլինեն տվյալ բնակավայրի սահմանում հերթական 
համարով, որը ճշգրտվում է ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային 
գործակալությունների  տարածքային բաժնի  պատասխանատու անձանց  
կողմից: 

10. Ցուցակագրողը տնտեսությունների ցուցակներում պետք է նշումներ 
կատարի նաև շրջագայության ժամանակ իր ցուցակագրման տեղամասում 
հայտնաբերված փողոցների անվանացույցների և տների համարանիշերի 
բացակայության մասին: Շրջագայության ժամանակ հայտնաբերված բոլոր 
թերությունների և ուղղումների մասին ցուցակագրողը տեղեկացնում  է ՀՀ 
ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալության տարածքային բաժնի  
պատասխանատու  անձին`   ներկայացնելով  գրավոր  զեկուցագիր: 

II  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

11. ՀՀ  ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալության տարածքային 
բաժնի  պատասխանատու  անձից  ցուցակագրողը  ստանում  է 
ցուցակագրողի վկայական,  ցուցակագրման  տեղամասի  սխեմատիկ 
հատակագիծ,  տնտեսությունների  ցուցակների  և  ամփոփագրերի`                 
Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 1,  Ձև թիվ 2-Աղյուսակ 2,  բավարար  քանակությամբ  
ձևաթղթեր, տնտեսությունների  ցուցակների  կազմման  վերաբերյալ  
հրահանգ: 

12. Ցուցակագրողը տնտեսությունների ցուցակագրումն ըստ թաղամասերի 
(զանգվածների) սկսում է Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2  ձևաթղթի լրացումից, որի 
հասցեամասում լրացնում է մարզի, տարածաշրջանի, համայնքի 
անվանումները, ցուցակագրման տեղամասի համարը և սխեմատիկ 
հատակագծի վրա նշված թաղամասի (զանգվածի) համարը, այնուհետև  
նկարագրում թաղամասի (զանգվածի) սահմանները` պողոտաների, 
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փողոցների, հրապարակների, նրբանցքների, փակուղիների և այլնի 
անվանումները և թաղամասերը շրջափակող անկյունային շենքերի 
համարները: Եթե տնտեսությունների ցուցակները կազմվում են փողոցի կամ 
նրա մի մասի համար, ապա հասցեամասում  գրվում է դրա անվանումը, իսկ 
սահմանների նկարագրման մասում` ցուցակի մեջ ներառված առաջին և 
վերջին տների համարները: 

13. Եթե մեկ թաղամասի տնտեսությունների  ցուցակների լրացման համար 
ցուցակագրողն օգտագործում է մի քանի թերթեր, ապա թաղամասի 
(զանգվածի)   սահմանների նկարագրությունը լրացնում է միայն առաջին 
թերթի վրա, իսկ մնացած թերթերի վրա լրացնում  մարզի, տարածաշրջանի, 
համայնքի անվանումները, ցուցակագրման տեղամասի և թաղամասի 
(զանգվածի) համարները (սխեմատիկ հատակագծի վրա նախապես 
համարակալված) և ձևաթղթի վերին աջ անկյունում էջակալում (օրինակ`              
թերթ 2, թերթ 3 և այլն): 

14.  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ում գրառվում են տվյալ թաղամասի 
(զանգվածի) տարածքում գտնվող բոլոր տները (շինությունները), ինչպես նաև 
հիմնարկների, կազմակերպությունների  կողմից  զբաղեցրած  շենքերն  ու  
շինությունները,  որտեղ բնակվում կամ կարող է բնակվել  տնտեսություն: 

15. Թաղամասից (զանգվածից) դուրս, այսինքն` դրանից որոշակի 
հեռավորության վրա  գտնվող տներում բնակվող տնտեսությունների 
վերաբերյալ տեղեկությունները  ներառվում են այն թաղամասի (զանգվածի) 
ցուցակի մեջ, որին ավելի մոտ են: Ցուցակում անհրաժեշտ է ներառել նաև այն 
տարածքները, որտեղ կատարվում են բնակելի և ոչ բնակելի կառույցների 
շինարարություն, քանի որ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
անցկացման պահին այդտեղ  շինարարությունը կարող է ավարտված լինել, 
իսկ շինությունը` բնակեցված: Թաղամասում շրջագայության ժամանակ  
ցուցակագրողը պարտավոր է մտնել թաղամասի ներսը` թաղամասի ներսում 
գտնվող տներում բնակվող տնտեսությունների վերաբերյալ տվյալները 
գրառելու համար: 

16. Յուրաքանչյուր տնտեսության վերաբերյալ տեղեկությունները 
ցուցակում գրվում է առանձին տողով: Ընդ որում, թաղամասի (զանգվածի) 
ներսում գտնվող տները նշվում են ըստ համապատասխան փողոցի տների 
դասավորվածության: 
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17. Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ը լրացվում է տները (շինությունները)  
շրջագայելու ժամանակ: 

18. Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ում լրացվում են. 
1) 1-ին սյունակում` թաղամասի սահմանում տվյալ շինության 
հերթական համարը`  ըստ   դասավորվածության, 
2) «Ա»  սյունակում գրվում  է  տվյալ շինության հասցեն`  պողոտայի, 
փողոցի անվանումը  և  տան  համարը,  
3) «Բ» սյունակում նշվում է տնտեսության գլխավորի կամ 
սեփականատիրոջ ազգանուն-անունը: Ընդ որում, եթե միևնույն 
փոստային  հասցե ունեցող տանը (մեկ կամ միևնույն հասցե 
ունեցող մեկից ավել շինությունում) ապրում են մի քանի տարբեր 
գլխավոր անդամ ունեցող տնային տնտեսություններ 
(իրականացնում են առանձին գյուղատնտեսական 
գործունեություն), ապա դրանցից յուրաքանչյուրն անհրաժեշտ է 
գրել առանձին տողով  հետևյալ սկզբունքով՝ հերթական համարի   
1-ին սյունակում գրելով տնտեսության հերթական համարը, «Ա» 
սյունակում դնել  կրկնության «-՛՛- » նշանը, իսկ «Բ» սյունակում գրել 
տվյալ տնտեսության գլխավորի անուն ազգանունը:  
4) 2-րդ սյունակում լրացվում է տվյալ տնտեսությանը 
սեփականության իրավունքով պատկանող տնամերձ հողի/հողերի 
ընդհանուր չափը/չափերի հանրագումարը, 
5) 3-6-րդ սյունակներում լրացվում են տվյալ տնտեսությանը 
սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղատնտեսական 
նշանակության հողի/հողերի չափը/չափերի հանրագումարը՝ 
համաձայն աղյուսակում  ներկայացված  բաժանման,  
6) 7-10-րդ սյունակներում լրացվում են տվյալ տնտեսությանը 
սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղատնտեսական 
կենդանիների գլխաքանակի վերաբերյալ տվյալները, 
7) 11-րդ սյունակը լրացվում է հետևյալ սկզբունքով. համայնքի 
բնակիչ հանդիսացող, սակայն համայնքից բացակայող 
տնտեսությունների համար 11-րդ սյունակի համապատասխան 
տողում   անհրաժեշտ է  գրել՝ «բացակա», համայնքի բնակիչ 
չհանդիսացող, սակայն համայնքում հող ունեցող  
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տնտեսությունների համար 11-րդ սյունակի համապատասխան 
տողում   անհրաժեշտ է  գրել՝ «բնակիչ չէ»,  իսկ այլ դեպքերում 
կարելի է կատարել ցանկացած նշում տվյալ տնտեսության 
վերաբերյալ,  օրինակ` «մարած  ծուխ» և այլն: 
Տվյալ թաղամասի տնտեսությունների վերաբերյալ 
համապատասխան գրառումները կատարելուց հետո ձևաթղթի 
վերջին  տողով հաշվարկվում և գրվում է համապատասխան 
թաղամասի սյունակների տվյալների հանրագումարները, իսկ 11-րդ 
սյունակում հաշվարկվում  «բացակա», «բնակիչ չէ»  և  «մարած  
ծուխ» գրառումներ կատարված տնտեսությունների 
հանրագումարը:  
Ընդ որում, Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2 - ձևաթղթի 11-րդ սյունակում   
«բացակա», «բնակիչ չէ»  և  «մարած  ծուխ»  գրառումներ 
կատարված տնտեսությունների հանրագումարը պետք է լինի 
նույնն, ինչ  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 1 ձևաթղթի տվյալ թաղամասի 
համապատասխան տողի 5-րդ սյունակի տվյալը: 

19.  Կառուցվող շինությունների  համար ևս «Ա» սյունակում գրառվում է 
շինության  հասցեն, «Բ» սյունակում նշվում է տան սեփականատիրոջ 
ազգանունն ու անունը (տեղեկատվության բացակայության դեպքում կարելի է 
նշել` «հայտնի չէ»),  մնացած  սյունակներում  դրվում է գծիկ, իսկ 11-րդ` 
«Ծանոթություն»  սյունակում կատարվում համապատասխան նշումներ, 
օրինակ` գրվում է. «Շինությունը կառուցվում է», «Կատարված է 
հողհատկացում» և այլն:        

20. Ցուցակագրման տեղամասի բոլոր տները (շինությունները)  
շրջագայելուց և ըստ բոլոր թաղամասերի (զանգվածների) ցուցակներն 
առանձին ձևաթղթով կազմելուց հետո  ցուցակագրողը ցուցակների տվյալները 
համեմատում է իր ցուցակագրման տեղամասի սխեմատիկ հատակագծի հետ, 
որի վրա շրջագայության ժամանակ կատարվել են բոլոր փոփոխություններն ու 
ուղղումները: Համոզվելով, որ բոլոր տնտեսությունները զետեղված են 
ցուցակում`  ցուցակագրողն ըստ յուրաքանչյուր թաղամասի  (զանգվածի) մեկ 
անգամ  ևս  ճշգրտում է սյունակների հանրագումարները և ընդգծելով 
առանձանացնում հանրագումարների  համապատասխան  տողը: 



 9 

21. Այնուհետև  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի տվյալների հիման վրա  
կազմվում է Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 1-ը` ցուցակագրման տեղամասում  
տնտեսությունների ցուցակների ամփոփագիր ձևաթուղթը (ամբողջությամբ 
ցուցակագրման տեղամասի համար)` լրացնելով յուրաքանչյուր ցուցակագրման 
թաղամասի (զանգվածի)  համապատասխան տվյալներն առանձին տողով: 

22. Ձև  թիվ 2 - Աղյուսակ 1-ի` 
1)  1-ին սյունակում գրվում է ցուցակագրման թաղամասի (զանգվածի) 
հերթական համարը, 
2) 2-րդ սյունակում` թաղամասի (զանգվածի) համարը, որը պետք է 
համապատասխանի Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի հասցեամասի 
համապատասխան  նշումին, 
3) 3-րդ սյունակում գրվում է Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի «Ա» սյունակի 
հասցեների տողերի քանակների հանրագումարը, 
4) 4-րդ սյունակում գրվում է Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի «Բ» սյունակում 
գրառված տնտեսությունների քանակների հանրագումարը, 
5) 5-րդ սյունակում գրվում է  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի 11-րդ սյունակի 
«բացակա», «բնակիչ չէ»  և  «մարած  ծուխ»  գրառումներ կատարված 
տնտեսությունների  քանակների հանրագումարը, 
6) 6-րդ սյունակում գրվում է  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի 2-րդ սյունակի 
տվյալների հանրագումարը, 
7) 7-10-րդ սյունակներում`  Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի 3-6-րդ սյունակների 
համապատասխան տվյալների  հանրագումարները, 
8) 11-14-րդ սյունակներում՝ Ձև թիվ 2 - Աղյուսակ 2-ի 7-10-րդ սյունակների 
համապատասխան տվյալների  հանրագումարները, 

23. Ցուցակագրողները տների ցուցակները` Ձև թիվ 2- Աղյուսակ 2 և այդ 
ցուցակների ամփոփագիրը` Ձև թիվ 2- Աղյուսակ 1, ճշգրտված սխեմատիկ 
հատակագծերի հետ հանձնում են ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալության 
տարածքային բաժնի պատասխանատու անձին` մինչև 2014 թվականի 
օգոստոսի 5-ը: Նշված փաստաթղթերի ստուգումից և ընդունումից հետո 
ցուցակագրողը և ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալության տարածքային բաժնի  
պատասխանատու անձը  ստորագրում են այն և նշում  ընդունման ամիս- 
ամսաթիվը: 
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Հավելված  1 
Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 
2014 թվականի մայիսի 19-ի  թիվ 23 - Ա որոշման 

Ձև թիվ 2 – Աղյուսակ 1 
Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր 

ցուցակագրման տեղամասում տնտեսությունների ցուցակների 
 

Մարզ -------------------------------Տարածաշրջան---------------------------------Համայնք--------------------------------- 
                                                                     (քաղաք/գյուղ) 

Ցուցակագրման տեղամաս ------------ 
 
Տեղամասում թաղամասերի  քանակը---------- 
 

Հ
եր

թա
կա

ն 
 հ

ա
մա

րը
 

 

Թաղա- 
մասի 

(զանգ-
վածի)  

համարը 
 
 
 
 
 

Թաղամա-
սում 

տների 
քանակը 

Թաղամա-
սում 

տնտեսութ- 
յունների 
քանակը 

 

Բացակա և  
բնակիչ չէ 

տնտեսութ-
յունների ու 

մարած 
ծուխերի 
քանակը 

 

Թաղամասի 
տնտեսություն

ների 
սեփական 
տնամերձ 
հողերը, 

ընդամենը մ² 

Թաղամասի տնտեսությունների  
սեփական գյուղատնտեսական նշանակության 

հողեր, ընդամենը հա 

Թաղամասի տնտեսությունների 
գյուղատնտեսական կենդանիներ, ընդամենը 

գլուխ/հատ 

վարելա-
հող 

բազմամյա 
տնկարկ 

խոտհարք արոտա-
վայր 

խոշոր  
եղջերա- 

վոր 
անասուն- 

ներ 

խոզեր ոչխարներ  
և այծեր 

թռչուններ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

              

              

              

              
Ընդամենը             

 
Ցուցակագրող ------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                                   (ստորագրություն)          
ՀՀ  ԱՎԾ  մարզային գործակալության   
տարածքային  բաժնի պատասխանատու ----------------------------------------   «----------» --------------------- 2014թ.                                  
                                                                                                (ստորագրություն)  
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 Հավելված  2 
Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 
2014 թվականի մայիսի 19-ի  թիվ  23 -Ա որոշման 

 

Ձև թիվ 2 – Աղյուսակ 2 
Ց ՈՒ Ց Ա Կ 

թաղամասում (զանգվածում) տնտեսությունների 
 
Մարզ ------------------------------------------------                                                                                                      
                                                                        
Տարածաշրջան------------------------------------- 

 
Համայնք --------------------------------------------- 
քաղաք/գյուղ 
 
Ցուցակագրման տեղամաս --------------- Թաղամաս (զանգված) --------------------    
 

Հ/
եր

թա
կա

ն 
հա

մա
րը

 Հասցե Տ/Տ գլխավորի կամ 
սեփականատիրոջ 
ազգանուն, անունը 

Տնամերձ 
հողեր, մ² 

Սեփական գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, հա 

Գյուղատնտեսական կենդանիներ, 
գլուխ/հատ 

Ծանոթու-
թյուն 

վարելա-
հող 

բազմամ
յա 

տնկարկ 

խոտ-
հարք 

արոտա-
վայր 

խոշոր  
եղջերա- 

վոր 
անասուն- 

ներ 
 

խոզեր ոչխար-
ներ  

և այծեր 

թռչուն-
ներ 

1. Ա. Բ. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

             

             

             

             

Ցուցակագրող -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
                                                                                                         (ստորագրություն) 
ՀՀ  ԱՎԾ մարզային գործակալության 
տարածքային  բաժնի պատասխանատու ---------------------------------------------------------------------------------                                                                   «----------» ------------------------------ 2014թ. 
                                                                                                          (ստորագրություն)          

Թաղամասի (զանգվածի) սահմանների նկարագրությունը 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
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