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ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

HOUSING CONDITIONS OF POPULATION  

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
  Բաժինը պարունակում 

է տվյալներ բնակարանային 
ֆոնդի վերաբերյալ:  

Բնակարանային  ֆոնդը 
բոլոր բնակատների ամբող-
ջությունն է,  անկախ 
սեփականության  ձևերից, 
ներառյալ բնակելի տները, 
մասնագիտացված  տները 
(հանրակացարանները, 
ապաստարանները, միայ-
նակների և ծերերի համար 
հատուկ տները,   մանկա-
տները, հաշմանդամների, 
վետերանների համար 
գիշերօթիկ տները, դպրոց-
ներին կից գիշերօթիկները և 
գիշերօթիկ դպրոցները), 
բնակարանները, ծառայո-
ղական բնակելի շենքերը և 
այլ շինությունները, բնակ-
վելու համար պիտանի այլ 
բնակելի կացարանները: 
Բնակելի ֆոնդի մեջ հաշվի 
չեն առնվում ամառանոց-
ները, սպորտային  և 
տուրիստական  բազաները, 
մոթելները, քեմփինգները, 
առողջարանները,  հան-
գըստյան տները, պան-
սիոնատները, եկվորների 
համար տները, 
հյուրանոցները, զորանոց-
ները, երկաթուղային վագոն 
-տնակները և այլ շենքեր ու 
շինություններ՝  նախատես-
ված հանգստի, ժամանա-
կավոր  և սեզոնային 
բնակության  համար՝  
անկախ դրանցում  քաղա-
քացիների, բնակվելու 
տևողությունից:  

  
 
  Բնակելի տների 

ընդհանուր մակերեսը 
որոշվում  է որպես  

 The section contains data on 
housing stock.  

Housing stock can be defi 
ned as a totality of all dwellings 
irrespective of the form of 
ownership. It includes dwelling 
houses, specialized houses 
(hostels, specialized houses for 
single and aged, childrens’ 
homes, boarding houses for 
invalids, veterans, school-
hostels and boarding-schools), 
flats, official dwelling rooms 
and other premises in other 
buildings suitable for living. 
Country houses (dachas), 
summer garden houses, sport 
and tourist centres, motels, 
camping sites, sanatoria, rest 
homes, holiday hotels, guest 
houses, hotels, barracks, cells, 
railway coaches and other 
premises intended for rest, 
seasonal and temporary 
residence irrespective of 
duration of living in them are 
not included in the housing 
stock.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The total area of dwelling 

houses is determined as the 
sum of the areas of living and 

      Раздел содержит данные о 
жилищном фонде. 
   Жилищный фонд- 
совокупность всех жилых 
помещений, независимо от 
форм собственности, включая 
жилые дома, 
специализированные дома 
(общежития, специальные 
дома для одиноких и пре- 
старелых, детские дома, дома-
интернаты для инвалидов, 
ветеранов, интернаты при 
школах и школы-интернаты), 
квартиры, служебные жилые 
помещения, иные жилые 
помещения и других 
строениях, пригодные для 
проживания. В составе 
жилищного фонда не 
учитываются дачи, спортив-
ные и туристические базы, 
мотели, кемпинги, санатории, 
дома отдыха, пансионаты, 
дома для приезжих, 
гостиницы, казармы, кельи, 
железнодорожные вагончики 
и другие строения и 
помещения, предназначенные 
для отдыха, сезонного и 
временного проживания, 
независимо от длительности 
проживания в них граждан. 
    
 
 
 
 
 
 
Общая площадь жилых домов 
определяется как сумма 
площадей жилых и подсобных 
помещений квартир (кухонь, 
передних, внутриквартирных 
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բնակարանների բնակելի և 
օժանդակ տարածքների   
մակերեսների (խոհանոց-
ների, նախասենյակների, 
բնակարանների  ներսի 
միջանցքների, լողարանների 
կամ  ջրացնցուղների , զուգա-
րանների, պահեստանոցների  
կամ  տնտեսական հավաք-
ված պահարանների, ինչպես  
նաև տաքացվող  և բնակու-
թյան համար պիտանի 
ձեղնահարկերի, կիսավեր-
նահարկերի, ծածկապատըշ-
գամբների) հանրագումար: 
Վերը նշվածներից  բացի, 
հանրակացարաններում  
օժանդակ տարածք  են 
համարվում  նաև մշակութա-
կենցաղային  և բժշկական  
սպասարկման  նշանակու-
թյան տարածքները  (մեկու-
սարաններ):  
    Բնակելի կացարանների  
ընդհանուր մակերեսի մեջ 
չեն մտնում .  
-սանդղավանդակների , վե-
րելակի նախասրահի , 
նախամուտքերի, ընդհա-
նուր միջանցքների, նախա-
սրահների, վերնասրահ-
ների, չտաքացվող  պատըշ-
գամբների, սյունազարդ 
պատշգամբների, երկա-
րավուն պատշգամբների, 
ձեղնահարկերի,կիսավերնա
հարկերի մակերեսները,  
-խանութներով, պոլիկլինի-
կաներով,  դեղատներով,  
բանկերով, կապի բաժան-
մունքներով, մանկական 
հիմնարկներով, կենցաղի 
ծառայության  կազմակեր-
պություններով և համա-
նման այլ  զբաղեցված ոչ  
բնակելի մակերեսները : 
 

auxiliary rooms of the flat 
(kitchens, anterooms, intra-flat 
corridors, bathrooms or shower 
rooms, toilet rooms, store-
rooms or built-in closets as well 
as attics, mezzanines, verandahs 
which are heated and fit for 
living). In the hostels the 
cultural-communal rooms and 
medical service rooms 
(isolators) are referred to 
auxiliary rooms in addition to 
the rooms mentioned above. 

The following places are not 
included in the total area of 
dwelling houses: 

 - staircases, lift halls, non-
heated common corridors, 
vestibules, galleries, balconies, 
loggias, attics and mezzanines;  

-non-living rooms occupied 
by shops, polyclinics, drug-
stores, savings-banks, post offi 
ces, children’s institutions, 
enterprises rendering personal 
services etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коридоров, ванных или 
душевых, туалетов, кладовых 
или хозяйственных 
встроенных шкафов, а также 
мансард, мезонинов, веранд, 
отапливаемых и пригодных 
для проживания). 
       В общежитиях к 
подсобным помещениям, 
кроме вышеуказанных, 
относятся помещения куль-
турно-бытового назначения и 
медицинского обслуживания 
(изоляторы). 
      В общую площадь жилых 
помещений не входят 
площади:  
-лестничных клеток, 
лифтовых холлов, тамбуров, 
неотапливаемых общих 
коридоров, вестибюлей, гале-
рей, балконов, лоджий, 
террас, мансард и мезонинов;  
-площади нежилых помеще-
ний занятых магазинами, 
поликлиниками, аптеками, 
банками, отделениями связи, 
детскими учреждениями, 
организациями службы быта  
т. д. 
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118.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

PROVISION OF POPULATION WITH HOUSING STOCK 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

 2018 2019  

Բնակչության միջին 

ապահովվածությունը 

մեկ բնակչի հաշվով, մ2 

ընդհանուր մակերես, 

ընդամենը  

Total average housing 

provided to population per 

inhabitant, m2 of total area  

29.7 29.7 Средняя обеспеченность 

населения, м2 общей 

площади на одного 

жителя- всего 

այդ թվում` 

 of which: 

  в том числе: 

քաղաքներում 

urban areas 

28.6 28.8 в городах 

գյուղերում 

rural areas  

31.0 31.1 в селах 

 

119.ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ 
HOUSING  STOCK 

  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
      (տարեվերջին) 
     (at the end of year)                                                           (на конец года) 
 2018 2019  

Ամբողջ բնակարանային ֆոնդի 

ընդհանուր մակերեսը, 1000մ2 

Total area of total housing stock, 

1000m2 

4 373.8 4415.1 Весь жилищный фонд, 

1000 м2 общей площади  

այդ թվում` 
of which:  

  в том числе:  

քաղաքային 
urban  

2 389.8 2426.0 
городской  

գյուղական 
rural  

1 984.0 1989.1 
сельский  

Բազմաբնակարան շենքերի 

բնակարանային ֆոնդ 

Housing stock of multiple dwellings 

  Жилищный фонд 

многоквартирных 

зданий 

բնակարանների քանակը, միավոր 
number of apartments,unit  

12884 12953 количество 

квартир,единиц  

այդ թվում` 
of which:  

  в том числе:  

քաղաքային 
urban  

12490 

 

12567 городской  

գյուղական 
rural  

394 

 

386 сельский  

ընդհանուր մակերեսը 
total area, 1 000 m2   

729.5 736.0 общая площадь, 1 000 м 2  

այդ թվում` 
of which:  

 

  в том числе:  
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 2018 2019  

քաղաքային 
urban  

710.0 716.9 городской  

գյուղական 
rural  

19.5 19.1 сельский  

Բնակելի տների բնակարանային 

ֆոնդ  

Housing stock of dwelling houses 

  Жилищный фонд жилых 

домов 

բնակելի տների քանակը, միավոր 

number of dwelling houses, unit 

31356 31445 количество жилых домов, 

единиц 

քաղաքային 10413 10473 городской  

գյուղական 20943 20972 сельский  

ընդհանուր մակերեսը 
total area, 1 000 m2   

3644.3 3679.1 общая площадь, 1 000 м2  

այդ թվում` 
of which:  

  в том числе:  

քաղաքային 
urban  

1679.80 1709.1 
городской  

գյուղական 
rural  

1964.50 1970.0 
сельский  

 

120. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՈՎ ԵՎ  

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՈՎ 

SATISFACTION  OF  POPULATIONS’  NEEDS  IN  GAS  AND  WATER   SUPPLY 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ И  

ВОДОСНАБЖЕНИИ 

 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Գազի բացթողնումը բնակ-

չությանը մեկ բնակչի հաշվով. 

ցանցային, մ
3 

Gas supply of population per 

inhabitant:  

 network gas, m
3
 96.1 100.3 103.7 103.9 111.6 

Отпуск газа 

населению в 

расчете на одного 

жителя: 

сетевого, м3 

 քաղաքներում 

 in urban areas 139.5 146.3 150.6 150.0 160.9 

в городах 

 գյուղերում 

 in rural areas 39.1 40.3 42.8 43.7 46.6 

в селах  

Բնակչությանը (խմելու և 

տնտեսական) և կոմունալ-

կենցաղային   կարիքների 

համար բաց թողնված ջրի 

օրական ծախսը մեկ բնակչի 

հաշվով, լ 

Average daily water supply 

(drinking and economic) of  

population  for communal and 

personal needs per inhabitant, l 147.2 149.6 155.5 160.2 186.5 

Среднесуточный 

отпуск воды 

населению 

(хозяйственно-

питьевой) и на 

коммунально-

бытовые  

нужды  в расчете на 

одного жителя, л 
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 121. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ  ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄԸ  

              GAS  SUPPLY  OF  SETTLEMENTS 
                    ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

 

(տարեվերջին)       
(end of year)                                                                                            (на конец года) 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Գազով մատակարարվող 

բնակավայրերի թիվը  

(ներառյալ հեղուկ գազը) 

Number of settlements supplied 

with gas (including liquefied) 84 84 84 85 87 

Число населенных 

пунктов, снабжаемых 

газом (включая 

сжиженный) 

 քաղաքների 

 urban areas 8 8 8 8 8 

городов 

 գյուղերի 

 rural areas 76 76 76 77 79 

сел 

Փողոցային գազային ցանցի 

վերականգնված միագիծ 

ձգվածությունը, ընդամենը, 

կմ 

Reconstructed single length of 

the street gas network total, km 1265.5 1271.2 1282.9 1294.1 1325.2 

Одиночная 

протяженность 

реконструированной 

уличной газовой сети 

–всего, км  

  այդ թվում՝ 

  of  which:      

в том числе: 

 քաղաքներում 

 in urban areas 538.0 542.8 549.1 557.8 564.1 

в городах 

 գյուղերում 

 in rural areas 727.5 728.4 733.8 736.3 761.1 

в селах 

Գազաֆիկացված 

բնակարանների 

առկայությունը, ընդամենը, 

հատ. 

Availability of gasified 

apartments  total, thsd. 27982 28311 28704 29039 29438 

Наличие 

газифицированных 

квартир – всего, тыс. 

   այդ թվում՝ 

   of  which:   
  

 

в том числе: 

  քաղաքներում 

  in urban areas 19798 20042 20321 20594 20895 

в городах 

  գյուղերում 

  in rural areas 8184 8269 8383 8445 8543 

в селах 

122. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ  

WATER SUPPLY of POPULATION 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Ջրմուղների քանակը 

Number of waterpipes 
68 68 69 116 117 Число водопроводов 

Բոլոր սպառողներին բաց 

թողնված ջուրը, հազ. մ3 

Total amount of water rendered to  

consumers, thsd. m3 7956.0 7953.4 8322.8 11056.5 11053.6 

Количество воды, 

предоставляемой 

потребителям, тыс. м3 
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 2015 2016 2017 2018 2019  

այդ թվում՝ իր սպառողներին 

of which to its consumers 6171.4 6278.0 6853.8 8906.0 10100.3 

в том числе своим 

потребителям 

որից՝ բնակչությանը 

of which to population 5475.4 5208.8 5775.1 7768.7 8794.3 

из них населению 

կոմունալ-կենցաղային 

կարիքների համար 

for housing needs 696.0 309.0 433.0 515.2 479.7 

для коммунально- 

бытового 

потребления 
 

 

123. ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐ 

HOTELS 

ГОСТИНИЦЫ 

 

 

 

Հյուրանոցների թիվը, 

միավոր 

Number of  

hotels units 

revenues, 

Число гости- 

ниц, единиц 

Միանվագ 

տարողությունը, 

մահճակալ-տեղ 

Their accommodation 

capacity, beds/places 

Единовременная 

вместимость, койко-

мест 

Տրամադրվել է 

տարվա ընթացքում, 

հազ. մահճակալ-օր 

Accommodation given 

year, beds/day, thsd. 

Предоставлено 

гостиницами за год, 

тыс. койко-суток 

Շահագործման 

ծախսերը 

մլն  դրամ 

Operating expenses, 

mln. drams 

Расходы от экс-

плуатации, млн.  

драмов 

2015 38 1422 74.3 967.4 

2016 34 1326 71.1 857.0 

2017 40 1358 71.6 968.8 

2018 40 1657 98.0 1267.2 

2019 51 1953 138.8 2680.1 

      
           


