
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.)…………………… 92 

 
Աղյուսակ 1. 5   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատեսքերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………………. 138 

 
Աղյուսակ 1.6   

 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014)………………………………………….. 148 

 
Աղյուսակ 1.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նպատակով վարձակալված հողատեսքերի (առ 10.10.2014)………………………… 158 

 
Աղյուսակ 1.8   

 
Գյուղատնտեսական նպատակով վարձակալված հողերն ըստ հողատեսքերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014) ............................... 168 

 
Աղյուսակ 1.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի  (առ 10.10.2014թ.)…………………………………… 178 

 
Աղյուսակ 1.10   

 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)……………………………………… 186 

 
Աղյուսակ 1.11    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և վարելահողերի չափերի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………….................... 194 

 
Աղյուսակ 1.12   

 
Վարելահողերի չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 202 

 
Աղյուսակ 1.13   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները)  չափերի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………… 210 

   



7 
 

Աղյուսակ 1.14    Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)……………….. 218 

 
Աղյուսակ 1.15   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 
(ներառյալ տնկարանները) չափերի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………. 226 

 
Աղյուսակ 1.16    

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) չափերն ըստ 
տնտեսությունների   իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 234 

 
Աղյուսակ 1.17   

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

 
 

242 
 
Աղյուսակ 1.18    

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

 
 

250 
 
Աղյուսակ 1.19   

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

 
 

258 
 
Աղյուսակ 1.20   

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

 
 

266 
 
Աղյուսակ 1.21    

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

 
 

274 
Աղյուսակ 1.22   Արոտավայրերի չափերն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   

(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 
 

282 

Բաժին II         ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

Աղյուսակ 2.1   Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………. 

 
290 

 
Աղյուսակ 2.2   

 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-
31.07.2014թթ)………………………………………………………………………………. 332 

 
Աղյուսակ 2.3   

 
Տնամերձ հողեր ունեցող տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների    (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………….. 

 
 

381 
 
Աղյուսակ 2.4    

 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները տնամերձ 
հողերում ըստ տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 

 
 

388 
 
Աղյուսակ 2.5   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և փաստացի ոռոգված 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի տեսակների  (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)……………………………………………………………………………. 

 
 
 

395 
Աղյուսակ 2.6    Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված 

ցանքատարածություններն ըստ տեսակների և տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. …………………                           437 

 
Աղյուսակ 2.7 

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հացահատիկային 
մշակաբույսերի   ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.). 479 



8 
 

Աղյուսակ 2.7.1   Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 486 

 
Աղյուսակ 2.8   

 
Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի     (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……. 494 

 
Աղյուսակ 2.8.1   

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

 
 
 

502 
 
Աղյուսակ 2.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատիկաընդեղենային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.). 510 

 
Աղյուսակ 2.9.1   

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

 
 
 

518 
Աղյուսակ 2.10    Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերն ըստ  

տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…….. 
 

526 
 
Աղյուսակ 2.10.1   

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

 
 
 

534 
 
Աղյուսակ 2.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կարտոֆիլի 
ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................. 542 

 
Աղյուսակ 2.11.1   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………… 550 

 
Աղյուսակ 2.12   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………… 558 

 
Աղյուսակ 2.12.1   

 
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ըստ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների իրավական 
կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………………………………. 566 

 
Աղյուսակ 2.13   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բանջարանոցային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 574 

 
Աղյուսակ 2.13.1   

 
Բանջարանոցային մշակաբույսերի  ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……………………….. …… .   582 

 
Աղյուսակ 2.14   

 
Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)……... 562 

  

 



9 
 

Աղյուսակ 2.14.1   Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ  
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………….. 600 

 
Աղյուսակ 2.15    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և բոստանային 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 608 

 
Աղյուսակ 2.15.1   

 
Բոստանային մշակաբույսերի  ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 616 

 
Աղյուսակ 2.16    

 
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ չափերի և    
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…........ 624 

 
Աղյուսակ 2.16.1   

 
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի   չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.) …………………………. …..  632 

 
Աղյուսակ 2.17    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և տեխնիկական 
մշակաբույսերի  ցանքատարածությունների չափերի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.).. 640 

 
Աղյուսակ 2.17.1   

 
Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող 
տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………………. 648 

 
Աղյուսակ 2.18    

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

 
 

656 
 
Աղյուսակ 2.18.1 

 
Տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-31.07.2014թթ.) ………………………….. …. 664 

 
Աղյուսակ 2.19   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և կերային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունների չափերի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………… 672 

 
Աղյուսակ 2.19.1   

 
Կերային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի  (01.08.2013-31.07.2014թթ.)…………………………………………….. 680 

 
Աղյուսակ 2.20    

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

 
 

688 
 
Աղյուսակ 2.20.1   

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

 
 
 

696 
 
Աղյուսակ 2.21   

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

 
706 

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

 
 

709 



10 
 

 
Աղյուսակ 2.23   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի  և ջերմոցներում (չջեռուցվող 
կառույց) ու ջերմատներում (ջեռուցվող կառույց) ցանքատարածությունների 
տեսակների (01.08.2013-31.07.2014թթ.)............................................................................ 712 

 
Աղյուսակ 2.24   

 
Ջերմոցների (չջեռուցվող կառույց) և ջերմատների (ջեռուցվող կառույց) 
հողատարածություններն ըստ տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  
(01.08.2013-31.07.2014թթ.)................................................................................................... 716 

 
Աղյուսակ 2.25    

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

 
 

721 

Բաժին III             ԲԱԶՄԱՄՅԱ  ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Աղյուսակ 3.1     Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց կողմից մշակվող 
բազմամյա տնկարկների տեսակների (առ 10.10.2014թ.)…………………………….. 724 

 
Աղյուսակ 3.2    

 
Բազմամյա տնկարկների տարածություններն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 752 

 
Աղյուսակ 3.3    

 
Տնամերձ հողերում բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների քանակը 
(առ 10.10.2014թ.)…………………………………………………………………………… 794 

 
Աղյուսակ 3.4    

 
Բազմամյա տնկարկների տարածությունները տնամերձ հողերում ըստ 
տեսակների (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………….. 812 

 
Աղյուսակ 3.5     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի, որոնք ունեն փաստացի 
ոռոգված բազմամյա տնկարկների տարածություններ (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 833 

Աղյուսակ 3.6   Բազմամյա տնկարկների փաստացի ոռոգված տարածություններն1 ըստ 
տեսակների և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (01.08.2013-
31.07.2014թթ.)…………………………………………………………………………….. 863 

 
Աղյուսակ  3.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և պտղատու այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)………. 905 

 
Աղյուսակ  3.7.1    

 
Պտղատու այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 915 

 
Աղյուսակ  3.8   

 
Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…… 925 

 
Աղյուսակ  3.8.1 

 
Պտղատու այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի (առ 0.10.2014թ.)……………………………………........ 935 

 
Աղյուսակ  3.9   

 

Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և հատապտղանոցների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)…… 945 

 
Աղյուսակ  3.9.1   

 

Հատապտղանոցներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն 
ըստ գյուղատնտեսական նշանակության  հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………. 955 



11 
 

 
Աղյուսակ  3.10   

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
չափերի և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)…. 965 

 
Աղյուսակ 3.10.1 

 
Հատապտղանոցների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի  և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի   (առ 10.10.2014թ.)………………...……………………… 975 

 
Աղյուսակ  3.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և խաղողի այգիների 
(ներառյալ տնկարանները) տարածությունների չափերի (առ 10.10.2014թ.)………. 985 

 
Աղյուսակ  3.11.1    

 
Խաղողի այգիներ (ներառյալ տնկարանները) ունեցող տնտեսություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………………………………………………… 995 

 
Աղյուսակ 3.12   

 
Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ չափերի 
և տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի   (10.10.2014թ.)………………… 1005 

 
Աղյուսակ 3.12.1    

 
Խաղողի այգիների (ներառյալ տնկարանները) տարածություններն ըստ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի    և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………………… 1015 

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)…………... 1025 

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)………………………………………………. 1039 

 
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)………… 1120 

 
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)………………………………………………………………………………… 1187 

Բաժին VI             ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ  

Աղյուսակ 6.1   Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)…………...................................... 1254 

 
Աղյուսակ 6.2   

 
Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների գլխաքանակն ըստ 
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……………….. 1263 

 
Աղյուսակ 6.3   

 
Տնտեսություններն ըստ գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների  
կազմի և  իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)……………………………. 1271 

   



12 
 

 
 
Աղյուսակ 6.4   

 
 
Գյուղատնտեսական  կենդանիների և/կամ թռչունների գլխաքանակն ըստ 
կազմի ու տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի (առ 10.10.2014թ.)……. 1319 

 
Աղյուսակ 6.5      

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող խոշոր 
եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………................ 1375 

 
Աղյուսակ 6.6     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
գոմեշների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………... 1431 

 
Աղյուսակ 6.7   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
խոզերի գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………. 1466 

 
Աղյուսակ 6.8 

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ոչխարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 1508 

 
Աղյուսակ 6.9   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող այծերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………. 1543 

 
Աղյուսակ 6.10   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող ձիերի 
գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………… 1578 

 
Աղյուսակ 6.11   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ավանակների ու ջորիների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)……………………….. 1606 

 
Աղյուսակ 6.12     

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
ճագարների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………………………. 1620 

 
Աղյուսակ 6.13    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
թռչունների քանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………… 1683 

 
Աղյուսակ 6.14   

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
մորթատու գազանների գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)…………………………… 1746 

 
Աղյուսակ 6.15    

 
Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
մեղվաընտանիքների թվի………………………………………………………………. 1760 

 
Աղյուսակ 6.16   

 
Գյուղատնտեսական կենդանիներ և/կամ թռչուններ ունեցող տնտեսություններն 
ըստ  գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի և իրավական 
կարգավիճակի   (01.08.2013-31.07.2014թթ.)………………………................................ 1884 

Բաժին VII     ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ     

Աղյուսակ 7.1    Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակը և ձկնաբուծության 
համար նախատեսված ջրավազանների մակերեսներն ըստ տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2012-31.07.2013թթ.)…………………………….. 1885 

 
Աղյուսակ 7.2   

 
Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակն ըստ ջրավազանների 
լցման համար ջրաղբյուրներներից օգտվելու մեթոդների և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (01.08.2012-31.07.2013թթ.)…………………………….. 1888 



13 
 

 
 
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.)…… 1891 

 
Աղյուսակ 8.2   

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ 
պահելու համար  շենք/շինությունների, դրանց չափերի և տնտեսությունների 
իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………………………………. 1896 

 
Աղյուսակ  8.3     

 
Տնտեսությունների քանակն ըստ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 
սարքավորումների պահպանման համար  շենք/շինությունների առկայության և  
տնտեսությունների իրավական կարգավիճակի  (առ 10.10.2014թ.)………………. 1918 

 
Աղյուսակ 8.4    

 
Սեփական գյուղատնտեսական տեխնիկայի/սարքավորումների առկայությունը 
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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`  

 
Շիրակի մարզի  որոշ  բնակավայրեր  խմբավորվել են  մեկ  համայնքի  մեջ` 

Ամասիայի համայնք* 

* Ամասիայի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

գ. Ամասիա, գ. Արեգնադեմ,  գ. Բանդիվան,  գ. Բյուրակն, գ. Գտաշեն, գ. Կամխուտ, 

գ. Հովտուն, գ. Մեղրաշատ, գ. Ողջի, գ. Ջրաձոր 

 Աշոցքի համայնք* 

* Աշոցքի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

գ. Աշոցք, գ. Բավրա, գ. Զույգաղբյուր, գ. Թավշուտ, գ. Կարմրավան, գ. Կրասար,գ, 

Ղազանչի,գ.  Մեծ Սեպասար, գ. Սարագյուղ, գ. Սիզավետ, գ. Փոքր Սեպասար 

  Արփիի  համայնք* 

* Արփիի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

գ. Բերդաշեն, գ. Ալվար. Գ. Աղվորիկ, գ. Արավետ, գ. Արդենիս, գ. Գառնառիճ, գ. 

Դարիկ, գ. Եղնաջուր, գ. Երիզակ, գ. Զարիշատ, գ. Զորակերտ, գ. Լորասար, գ. 

Ծաղկուտ,  գ. Շաղիկ, գ. Պաղակն 

 Սարապատի համայնք* 

* Սարապատի  համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

գ. Թորոսգյուղ, գ. Արփենի, գ. Բաշգյուղ, գ. Գոգհովիտ, գ. Լեռնագյուղ,  գ. 

Կաքավասար, գ. Հարթաշեն, գ. Հողմիկ, գ. Ձորաշեն,  գ. Մուսայելյան, գ. Սալուտ, գ. 

Սարապատ, գ. Վարդաղբյուր, գ. Ցողամարգ, գ. Փոքր Սարիար 

 


