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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, 2018>>վիճակագրական ժողովածուի մեջ, ինչպես նաև ՀՀ
ՎԿ 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, 2018>> statistical handbook, as well as in the methodology sector of Armstat official web-site:
(http://www.armstat.am).
Примечание: Методология расчета данных и замечания приведены в статистическом сборнике <<Марзы Республики Армении и
город Ереван в цифрах, 2018>>, а также в разделе “Метаданные” официального сайта Армстат (http://www.armstat.am).

