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ԱՀ  ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ  ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ 

 

СТОЛИЦА РА - СТЕПАНАКЕРТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տարածքը, քառ. կմ 29.12 Территория, кв.км 

ԱՀ տարածքում քաղաքի տարածքի 

տեսակարար կշիռը, % 0.3 
Удельный вес территории города в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական  նշանակության հողեր 

(2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ),  հա                          507.1 
Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Մշտական բնակչության թվաքանակը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ,հազ. մարդ 57.5 
Численность постоянного населения 

на 1-ое января 2019г.,тыс.человек 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, % 100.0 
Удельный вес городского населения, 

% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

մայրաքաղաքի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2018թ. վերջին, % 38.5 

Удельный вес населения столицы в 

общей численности населения РА, на 

конец 2018г.,% 

  

Ստեփանակերտը Արցախի Հանրապետության 

մայրաքաղաքն ու խոշոր քաղաքն է: 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչության թիվը 

կազմել է 57.5 հազ. մարդ:  

Որպես քաղաքատիպ բնակավայր հայտնի է 

1847 թվականից: Իսկ մինչ այդ հին հայկական 

բնակավայր էր` Վարարակն անվամբ, որն ունի 

ավելի քան երկուհազարամյա պատմություն: Հենց 

այս գյուղում 1840-ական թվականներին ստեղծվել է 

ռուսական բանակի զորակայան` ռազմական, 

վարչական, բնակելի շինություններով, որոնք էլ  

հիմք են հանդիսացել այժմյան քաղաքի 

ձևավորման համար: Լեռնային Ղարաբաղում 

խորհրդային կարգեր հաստատվելուց և 

երկրամասը ինքնավար մարզ հռչակվելուց հետո, 

1923 թվականին Բաքվի 26 կոմիսարների 

առաջնորդ Ստեփան Շահումյանի հիշատակը 

հավերժացնելու համար այս բնակավայրը 

վերանվանվում է Ստեփանակերտ: 

   Степанакерт – столица и самый крупный 

город Республики Арцах. На 1-е  января 2019г 

население составило 57.5 тыс. человек.  

 

Как город известен с 1847 года. До этого было 

армянское поселение под названием Вараракн с 

более чем двухтысячелетней историей. Именно в 

этом поселении в 1840-ых годах был создан 

сборный пункт русской армии с военными, 

административными, жилыми строениями, 

которые стали основой для формирования 

нынешнего города. После установления 

социалистической власти и провозглашения края  

автономной областью, в 1923г., в память о лидере 

26 бакинских  комиссаров  Степане Шаумяне, 

город был переименован в Степанакерт.  
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 Մինչև 1978թ. մարզային վարչական 

կենտրոն լինելուց բացի, համանուն շրջանի 

կենտրոնն էր: 1978թ. հետո Ստեփանակերտի 

շրջանը վերանվանվում է Ասկերանի շրջան, իսկ 

շրջանի կենտրոնը դառնում է Ասկերան ավանը: 

 Ստեփանակերտը գտնվում է Ղարաբաղի 

լեռնաշղթայի արևելյան նախալեռնային մասի ոչ 

մեծ հարթության վրա, Կարկառ գետի ձախափնյա 

գեղատեսիլ մասում: Շրջապատված է 

անտառներով, այգիներով, ունի մեղմ կլիմայական 

պայմաններ: 

Ստեփանակերտը  ավտոճանապարհների 

կարևոր հանգույց է: Այստեղից սկսվում է 

Ստեփանակերտ-Շուշի-Բերձոր-Գորիս-Երևան, 

Ստեփանակերտ-Ննգի-Մարտունի, 

Ստեփանակերտ-Կարմիր Շուկա-Մարտունի, 

Ստեփանակերտ-Մարտունի-Հադրութ, 

Ստեփանակերտ-Մարտակերտ,  

Ստեփանակերտ-Դրմբոն-Քարվաճառ-Վարդենիս  

ավտոճանապարհները: 

Ստեփանակերտը ԱՀ Նախագահի նստավայրն է: 

Մայրաքաղաքում են գտնվում ԱՀ Ազգային Ժողովն 

ու ԱՀ կառավարությունը, ԱՀ 

նախարարություններն ու գերատեսչությունները, 

հասարակական և այլ կազմակերպությունների, 

տարբեր միությունների, հիմնադրամների, դատաի-

րավական մարմինների, զանգվածային լրատվամի-

ջոցների մեծ մասը:   

Մայրաքաղաքում են գործում Արցախում 

միջազգային և այլ կազմակերպությունների 

ներկայացուցչությունների գրասենյակները: 

Ստեփանակերտը հանրապետության ամե-

նախոշոր տնտեսական կենտրոնն է: 2018թ. 

մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական 

հատվածների տեսակարար կշիռները հանրա-

պետության համապատասխան հատվածների 

ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

До 1978г., помимо областного, Степанакерт 

был и районным административным центром. В 

1978г. Степанакертский район переименовы-

вается в Аскеранский район, а центром района 

становится  поселок  Аскеран. 

         Степанакерт находится на небольшой 

равнине восточного плоскогорья Карабахского 

горного хребта, на живописной части правого 

берега реки  Каркар. Он окружен лесами, садами, 

имеет мягкие климатические условия. 

  

 Степанакерт важный центр автомобильных 

дорог. Отсюда начинаются: 
 

Степанакерт-Шуши-Бердзор-Горис–Ереван, 

Степанакерт–Ннги-Мартуни,                        

Степанакерт-Красный Базар-Мартуни, 

Степанакерт-Мартуни-Гадрут,                    

Степанакерт- Мартакерт,                            

Степанакерт-Дрмбон-Карвачар-Варденис 

 автомобильные дороги. 
       

     В Степанакерте находится резиденция 

Президента РА. В столице находятся 

Национальное собрание РА и правительство РА, 

министерства и ведомства РА, большая часть 

общественных и других организаций, различных 

объединений, фондов, судебноправовых органов, 

средств массовой информации. 

  

 

   В  столице  действуют  представительства  

международных и других организаций в Арцахе. 

      

 Степанакерт - самый крупный экономи-

ческий центр республики. Удельные веса 
основных секторов экономики столицы в общих 

объемах соответствующих основных секторов 
республики в 2018г. составили: 

 

 արդյունաբերություն 28.4% промышленность 

 գյուղատնտեսություն       1.0% сельское хозяйство 

 շինարարություն 29.2% строительство 

 առևտուր 75.9% торговля 

 ծառայություններ 84.6% услуги 
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Ստեփանակերտը նաև կրթական, 

մշակութային կարևոր կենտրոն է: 1920-ական 

թվականներին այստեղ բացվել է գյուղատնտե-

սական տեխնիկում, իսկ 1940-ական թվական-

ներին` երկամյա ուսուցչական ինստիտուտ, որը 

կարճ ժամանակից հետո փակվել է: 1969 

թվականին բացվել է մանկավարժական 

ինստիտուտ` հայկական, ռուսական և 

ադրբեջանական բաժանմունքներով: Այստեղ մինչև 

1993թ. գործում էին Կիրովականի մանկավար-

ժական և Երևանի ճարտարագիտական ինստի-

տուտների մասնաճյուղերը: Այդ մասնաճյուղերի և 

Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի 

հիման վրա կազմավորվեց Արցախի պետական 

համալսարանը: 

1932թ. բացվել է Ստեփանակերտի գթասիրտ 

քրոջ դպրոցը, որը 1940-ական թվականներին 

վերանվանվել է բժշկական ուսումնարանի: 1961թ. 

բացվել է երաժշտական ուսումնարան: 

1924թ. բացվել է ներկայիս Ստեփանակերտի 

հանրապետական գրադարանը: 1932թ. 

հիմնադրվել է պետական հայկական 

դրամատիկական թատրոնը: Սկսած 1959թ. ԱՀ-ում 

գործում է հայկական երգի ու պարի պետական 

համույթը, որը մեծ հաջողությամբ ելույթներ է 

ունենում նաև Հայաստանում և արտերկրում:  

 

     Степанакерт является также центром культуры 

и образования. В 1920-ых годах здесь открылся 

сельскохозяйственный техникум, а в 1940-ых 

годах - двухгодичный педагогический институт, 

который  через  некоторое время закрылся. В 

1969 году открылся педагогический институт с 

армянским, русским и азер-байджанским 

отделениями. Здесь  до 1993 года действовали 

филиалы Кироваканского педа-гогического  и 

Ереванского  архитектурного   институтов. На 

основе этих двух филиалов и Степанакертского 

педагогического института был основан 

Арцахский государственный университет.              

 

В 1932г. открылась Степанакертская школа 

сестры милосердия, которая в 1940-ых 

переименовалась в медицинское училище. В 

1961г. открылось  музыкальное училище.          

В 1924 году  открылась ныне  существующая 

в Степанакерте республиканская библиотека. В 

1932 году был основан государственный 

армянский драматический театр. С 1959 года в 

РА действует государственный армянский 

национальный ансамбль  песни и танца, который 

с большим успехом выступает в Армении и за 

рубежом. 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Քանակը -Число  

2014 2015 2016 2017 2018 

Հաստատություններ, 

ընդամենը 33 33 37 37 36 

Учреждения, всего 

որոնցից`      из них: 

պետական 
նախադպրոցական 3 5 6 6 6 

государственные 
дошкольные 

ոչ պետական 
նախադպրոցական 2 2 2 2 2 

негосударственные 
дошкольные 

պետական հանրակրթական 
դպրոցներ 14 14 14 14 14 

государственные 
общеобразовательные 

երաժշտական, արվեստի, 
գեղարվեստի դպրոցներ, 
մանկապատանեկան ստեղ-
ծագործական կենտրոններ 4 4 4 4 4 

Школы музыкальные, 
искусств, художеств, 
детско-юношеские 
творческие центры 

 միջին մասնագիտական 
ուսումնական 3 3 5 5 5 

средне-специальные 
учебные 

պետական բարձրագույն 
ուսումնական 2 2 3 3 2 

государственные 
высшие учебные 

ոչ պետական բարձրագույն 
ուսումնական 5 5 3 3 3 

негосударственные 
высшие учебные 
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2018թ. մայրաքաղաքում բնակչության 

ստացիոնար բուժումն իրականացվել է 9  

հիվանդանոցային հիմնարկներում, որոնցում 

աշխատել են 263 բժիշկ: Միջին բուժանձնա-

կազմի թվաքանակը կազմել  է 700 մարդ: 

2018թ. մայրաքաղաքում գործել է 3 

գրադարան, որոնց գրքային ֆոնդը կազմել է 

273.5 հազ. օրինակ:  

        В 2018 году в столице стационарное 

лечение населения  осуществлялось в 9 

лечебных  учреждениях, в которых работали 

263 врачей. Численность  среднего 

медперсонала составила 700 человек.       

       В 2018 году в столице  действовали 3 

библиотеки, книжный фонд которых составил 

273.5 тыс. экземпляров. 
 

 

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Г.СТЕПАНАКЕРТА, 2018г. 

 
Ընդամենը 

Всего 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, մարդ 57 457 30 563 26 894 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 1021 501 520 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 456 204 252 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 354 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 100 X X Разводы 
Կրթություն  
 Հաճախումը կրթօջախներ, մարդ`       

Образование 
Посещаемость учебных 
заведений, человек 

նախադպրոցական 1 506 748 758 дошкольное 
հանրակրթական 8 647 4 324 4 323 общеобразовательное 
երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
1 206 943 263 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

միջին մասնագիտական 1 000 599 401 среднеспециальное 
բարձրագույն  4 388 2 322 2 066 высшее 

Առողջապահություն        Здравоохранение 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 
345 203 -- -- 

посещали поликлиники в 

течение года(число 

посещений) 
Մարզիկներ, մարդ 1 836 406 1 430 Спортсмены, человек 
Գործազուրկներ (պաշտոնապես 

գրանցված), մարդ 
883 835 48 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 
Սոցիալական ապահովություն        Социальное обеспечение 

ընդամենը կենսաթոշակառուներ, 

տարեվերջի դրությամբ, մարդ 
12 151 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 
Հաճախումների քանակը տարվա 
ընթացքում, մարդ 

      
Число посещений в течение 
года, человек 

գրադարան 106 898 -- -- библиотека 
թատրոն 7 300 -- -- театр 
համերգ 49 334 -- -- концерт 
թանգարան 40 812 -- -- музей 

Իրավական ոլորտ       Правовая область 
հանցագործության դեպքերի 

քանակը, տարվա ընթացքում 
223 -- -- 

Число случаев преступлений 

в течение года 
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Տարածքը, քառ. կմ 1 191.40 Территория,кв.км 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը, % 
10.4 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 

(2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ), հա                          
47 498.4 

Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Քաղաքային համայնքներ                                                 1 Городские общины 

Գյուղական համայնքներ                                                        41 Сельские общины 

Գյուղական բնակավայրեր 46 Сельские местности  

Բնակչության թվաքանակը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 
17026 

Численность населения на 1-ое 

января 2019г., человек 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                
1823 

в том числе:  

городское 

   գյուղական                                                                  15203 сельское 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, % 
10.7 

Удельный вес городского 

населения,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2018թ. վերջին,% 
11.5 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, 

на конец 2018г.,% 

Ասկերանի շրջանի  բնակչությունը  2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակի 11.5 %:  

Ասկերանի շրջանը  մինչև 1978թ. կոչվում 

էր Ստեփանակերտի շրջան: Զբաղեցնում է 

Արցախի Հանրապետության տարածքի 

կենտրոնական մասը, ընդգրկում է հիմնականում 

Կարկառ գետի ու նրա վտակների ավազանը: 

Մինչև 1996թ. սկիզբը, կապված պատերազմական, 

այնուհետև սոցիալ-տնտեսական դժվարին 

պայմանների հետ, շրջանի բնակչությունը 

նկատելիորեն նվազել է:  

Население Аскеранского района по состоянию 

на 1-е января  2019г. составило  11.5% от общей 

численности населения  республики.  

    Аскеранский район до 1978г. назывался 

Степанакертским районом. Занимает  централь-

ную часть территории Республики Арцах, в 

основном охватывает бассейн реки Каркар и ее 

притоков. До начала 1996г., из-за сложившегося 

военного положения, а позже социально-

экономических сложных условий, население 

района значительно уменьшилось.  

ԱՀ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ 
 Շրջկենտրոնը` ք. Ասկերան 

АСКЕРАНСКИЙ РАЙОН РА 
Райцентр-г.Аскеран 
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 Շրջանի մակերևույթը լեռնային է, խիստ 

կտրտված գետահովիտներով և անդնդախոր 

կիրճերով: Համարյա ամբողջապես անտառածածկ 

է, ցածրադիր մասերում` թփուտածածկ: 

Համեմատաբար բարձրադիր է շրջանի արևմտյան 

հատվածը, որտեղով անցնում է Ղարաբաղի 

լեռնաշղթան, որի առանձին գագաթներ ունեն 

ավելի քան 2832 մ բարձրություն: Այստեղից էլ 

սկիզբ են առնում շրջանի տարածքով հոսող 

Կարկառ, Մեղրագետ (Բալլուջա), Բադարա, 

հյուսիսում` Քոլատակ գետերը: Շրջանը 

հարավային մասում սահմանակից է Հադրութի, 

արևելյան մասում` Մարտունու և Աղդամի, 

արևմտյան մասում` Շուշիի և Քաշաթաղի, իսկ 

հյուսիսային մասում` Մարտակերտի 

շրջաններին:  

Ասկերանի շրջանի տարածքում 

պահպանվել է հայկական պատմաճարտարա-

պետական 896 հուշարձան: Դրանցից առանձնա-

հատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում 

հատկապես Ավետարանոց գյուղի` Վարանդայի 

մելիքության` Բերդավանի բազմաթիվ հուշար-

ձանները, ինչպես նաև` Ասկերանի պաշտպա-

նական պարիսպը: Ավետարանոց գյուղի 

նշանավոր հուշարձաններից են Ս.Աստվածածին 

եկեղեցին, Կուսանաց անապատ կոչվող հուշար-

ձանախումբը, որի եկեղեցու գավիթը եղել է 

Վարանդա գավառի իշխանների` Մելիք Շահնա-

զարյանների տոհմական դամբարանը, ինչպես 

նաև` շրջակայքի պարիսպները, տարբեր նշանա-

կության հին շինություններն ու աղբյուրները: 

Շրջանի առավել կարևոր հուշարձաններից են 

Շոշկա վանքը, Սարուշեն գյուղի մոտ գտնվող 

Փիրումաշենի եկեղեցին, Շիկաքար բերդը, 

Րաֆֆու Աղբյուր - հուշարձանը (Դահրավ գյու-

ղում): 

2018թ. շրջանի տնտեսության հիմնական 

հատվածների տեսակարար կշիռները հանրա-

պետության համապատասխան հատվածների 

ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

 

Рельеф района горная, с обрывистыми 

плоскогорьями и глубокими ущельями. Почти 

полностью покрыта лесами, в низменных частях- 

кустарниками. Сравнительно высокогорна  

восточная часть района, где проходит 

Карабахский горный  хребет, отдельные вершины 

которого имеют  более чем  2832 м. высоты. 

Отсюда берут свои истоки реки: Каркар, Меграгет 

(Баллуджа), Бадара, на севере Колатак, которые 

протекают  по территории  всего района. Район 

на юге граничит с Гадрутским районом,  на  

востоке - с Мартунинским  и Агдамским 

районами, на западе - с Шушинским и Каша-

тагским районами, а на севере - с Мартакертским 

районом.    

       

 На территории Аскеранского района 

сохранилось 896 армянских историко-архитек-

турных памятников. Из них особый интерес 

представляют многочисленные памятники 

Бердавана (меликство Варанда) в селе Авета-

раноц, а также Аскеранская оборонительная 

крепость. Из памятников села Аветараноц 

известна церковь Святой Богородицы, комплекс 

памятников под названием Кусанац анапат, во 

дворе церкви которого  была  гробница   князей 

гавара Варанда-Мелик Шахназарянов, а также 

близрасположенные крепости, строения и 

родники. Особое место из памятников района 

занимают: монастырь Шошка, церковь Пиру-

машен в селе Сарушен, крепость Шикакар, 

мемориал-родник Раффи (в селе Даграв). 

 

 

 

Удельные веса основных секторов экономики 
района в общих  объемах соответствующих 

основных секторов республики в 2018г. 

составили: 

 արդյունաբերություն 3.2 % промышленность 

 գյուղատնտեսություն 21.6 % сельское хозяйство 

 շինարարություն  5.0 % строительство 

 առևտուր 2.9 % торговля 

 ծառայություններ 3.4 % услуги 
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Շրջանի գյուղատնտեսությունը  մասնա-

գիտացված է հացահատիկի և բանջարա-

բոստանայինի մշակության, այգեգործության, 

պտղաբուծության և անասնաբուծության ուղղութ-

յամբ:  

Շրջանի արդյունաբերության հիմնական 

ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է, 

որի մեջ առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունի 

սննդամթերքի արտադրությունը: 

2018թ. շրջանում գործել է 33 ցերեկային դպրոց, 

2 արվեստի դպրոց, 1 մանկապատանեական 

ստեղծագործական կենտրոն, 1 գրադարան, 1 

թանգարան, 1 հիվանդանոց, 4 գյուղական 

բժշկական ամբուլատորիա, 38 բուժկետ և այլն: 

Сельское хозяйство района специализировано  

по линии выращивания зерновых и овоще – 

бахчевых культур, садоводства,  плодоводства и 

животноводства. 

      

     Основное направление промышленности 
района – обрабатывающая промышленность, в 

которой наибольший удельный вес имеет 

производство пищевых продуктов. 

         В 2018г. в районе действовали  33 дневных 

школ, 2 школы искусств, 1 центр детско-

юношеского творчества, 1 библиотека, 1 музей, 

1 больница, 4 сельских медицинских 

амбулаторий, 38 медпунктов и др. 

 
ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСКЕРАНСКОГО РАЙОНА, 2018г.  
 

 

Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, հազ.մարդ 17 026 8 657 8 369 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 221 108 113 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 152 79 73 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 89 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 16 X X Разводы 

Կրթություն  

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 

      

Образование 

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

նախադպրոցական 403 195 208 дошкольное 

հանրակրթական 2 466 1 258 1 208 общеобразовательное 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
481 274 207 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

Առողջապահություն     Здравоохранение 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

36 123 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений) 

Մարզիկներ, մարդ 237 40 197 Спортсмены, человек 

Գործազուրկներ (պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 
119 50 69 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 

Սոցիալական ապահովություն     Социальное обеспечение 

ընդամենը կենսաթոշա-

կառուներ, տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

3 482 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

Հաճախումների քանակը տարվա 

ընթացքում, մարդ 
      

Число посещений в течение 

года, человек 

գրադարան 3 003 -- -- библиотека 
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Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

համերգ 4 100 -- -- театр 

թանգարան 331 -- -- концерт 

Իրավական ոլորտ       музей 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը,տարվա 

ընթացքում 
113 -- -- 

Правовая область  

Число случаев 

преступлений в течение 

года 

 

 

Ասկերան քաղաքը  շրջանի վարչական 

կենտրոնն է, որն 2019թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ ունի 1823 բնակիչ: Որպես 

բնակավայր ձևավորվել է 1920 թվականից 

հետո, իսկ 1982թ. դրան միացել է Ղլիջբաղ 

գյուղը: 1967 թվականից համարվում է 

քաղաքատիպ բնակավայր, անվանումն 

առաջացել է զորանոց հասկացությունից: 
Որպես զորանոց հայտնի էր 18-րդ դարի 

կեսերից: Երկար ժամանակ  եղել է Ռուսական 

զորքի նստավայրը: Պատմական մեծ 

կարևորություն ներկայացնող հուշարձանը 

Ասկերանի հանրահայտ բերդապարիսպն է, 

որը կառուցվել է 1760 թվականին: 

Գյուղերից առավել նշանավորներն են` 

Ավետարանոցը, Ոսկեվազը, Նորագյուղը, 

Այգեստանը, Խաչենը, Շոշը, Խանածախը, 

Դահրավը, Խնձրիստանը, Պատարան, 

Խրամորթը: 
 

         Город  Аскеран  является администра-

тивным центром района, который на 1 января 

2019г. имеет 1823 жителей. Как населенная 

местность была сформирована после 1920г.а в 

1982г. к нему присоединилось село Глиджбаг. С 

1967г. считается поселком городского типа, 

название  образовалось  от слова казарма. Как 

казарма была известна  с середины XVIII века. 

Долгое время являлась местом дислокации 

Русской Армии. Общеизвестная Аскеранская 

крепостная стена, которая является знаменитым 

историческим памятником, была построена в 

1760г.  

 

         Из сел наиболее известные - Аветараноц, 

Воскеваз, Норагюх, Айгестан, Хачен, Шош, 

Ханацах, Даграв, Хндзристан, Патара, Храморт. 
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Տարածքը, քառ. կմ 1 876.76 Территория, кв.км 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 

16.4 Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական  նշանակության հողեր 

(2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), հա                           
105 898.0 

Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Քաղաքային համայնքներ                                                 1 Городские общины 

Գյուղական համայնքներ                                                        29 Сельские общины 

Գյուղական բնակավայրեր 46 Сельские местности  

Բնակչության թվաքանակը 2019թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ, մարդ 12 036 

Численность населения на 1-ое 

января 2019г., человек 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                3 000 

в том числе:  

городское 

   գյուղական                                                                  9 036 сельское 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 24.9 

Удельный вес городского 

населения,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2018թ. վերջին,% 
8.1 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, 

на конец 2018г.,% 
 

ԼՂՀ Հադրութի շրջանն զբաղեցնում է 

Արցախի Հանրապետության տաածքի հարա-

վային մասը:  

Այս շրջանի տարածքը հիմնականում 

համապատասխանում է պատմական Արցախի 

Դիզակի մելիքության տարածքին և աչքի է 

ընկնում հայկական պատմաճարտարապե-

տական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող 

բազմաթիվ հուշարձաններով: Դիզափայտ 

լեռան վրա կառուցված «Սպիտակ տաճարը» 

հնագույն ուխտատեղի է: 

       Гадрутский район занимает южную часть 

Нагорно-Карабахской Республики.  
 

      Территория этого района в основном 

соответствуeт исторической территории Ар-

цахского меликства Дизак, где расположены  

многочисленные историко-архитектурные 

памятники, представляющие большой интерес. 

Построеннная на горе Дизапайт  церковь 

“Спитак тачар” (Белый храм) - древнейшее место 

паломничества. 

ԱՀ ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ 
Շրջկենտրոնը` ք. Հադրութ 

 

ГАДРУТСКИЙ РАЙОН РА 
Районный центр-г. Гадрут 
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Հադրութի շրջանի տարածքում կա 364 

հայկական պատմաճարտարապետական 

հուշարձան, դրանց մեծ մասը 

գիտաճանաչողական նշանակություն ունի: 

Առավել հիշարժան են  Տողասարի լանջին 

գտնվող Գտիչ կամ Քթեշ վանքը (XIIIդ.), Օխտը 

դռնի վանքը` Մոխրենես գյուղի մոտ (VIIդ.), Տող 

գյուղի Ս.Ստեփանոս, Ս.Հովհաննես 

եկեղեցիները, Մեծ Թաղլարի մոտ գտնվող 

Ճոխտ պռվածառի վանքը, Ս. Ամենափրկիչ 

եկեղեցին, Դրախտիկ գյուղի մոտ գտնվող 

Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին, Ծակուռի գյուղի 

Ծաղկավանքը, Հակակու գյուղի 

Ս.Աստվածածին եկեղեցին, Խանձաձորի` 

Ս.Հովհաննես եկեղեցին, Թաղոտ գյուղի մոտ 

գտնվող Յոթ խաչ վանքը, Դիզափայտի 

հուշարձանները և այլն: Եզակի 

հետաքրքրություն է ներկայացնում Ազոխ 

գյուղի մոտ գտնվող քարանձավային համալիրը: 

Աչքի են ընկնում նաև Իշխանագետի վրա 

կառուցված և այժմ էլ գործող հնագույն 

կամուրջները, Մեծ Թաղլարի մոտ գտնվող 

Ծծախաչ քարանձավը, Մարիամաձոր գյուղից 

ոչ մեծ հեռավորության վրա գտնվող «Վնեսա 

ղալաե բերդը, Խծաբերդի մոտ գտնվող Բերդ-

Քարայրը և շատ հուշարձաններ:  

Լեռնային կտրտված մակերևույթի 

պատճառով դաշտավարության համար 

նպաստավոր հողատարածքներն ավելի քիչ են: 

Այդ տեսակետից համեմատաբար նպաստավոր 

են Իշխանագետի ու նրա վտակների 

հովիտները: Կլիման ընդհանուր առմամբ չոր 

մերձարևա-դարձային է:  

 Հադրութի շրջանի բնակչությունը  2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է հանրապե-

տության բնակչության ընդհանուր թվաքանակի 

8.1 %:  

2018թ. շրջանի տնտեսության հիմնական 

հատվածների տեսակարար կշիռները 

հանրապե-տության համապատասխան 

հատվածների ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

     На территории  Гадрутского  района есть 364 

армянских историко-архитектурных  

памятников, большая часть которых имеет 

научно-познавательное значение. Особенно 

знамениты монастырь Гтич или Ктеш(VIIIв.) на 

склоне Тогасар, монастырь Охты дрни возле села 

Мохренес (VIIв.), церкви Св. Степанос, 

Св.Ованнес села Тог, монастырь Чохт првацар 

возле села Мец Таглар, церковь св. Аменапркича, 

церковь Григора Нарекаци возле села Драхтик, 

монастырь Цахкаванк села Цакури, церковь св. 

Богородицы в селе Хакаку, церковь Св. Ованеса 

села Ханзадзор, монастырь Йот хач села Тагот,  

памятники Дизапайта и другие. Особый интерес 

представляет  пещерный комплекс возле села 

Азох. Знамениты также древнейшие мосты, 

действующие и в настоящее время, на реке 

Ишханагет, пещера Ццахач возле села Мец 

Таглар, крепость ,,Внеса гала”, находящаяся 

недалеко от села Мариамадзор, крепость 

Бердкарайр возле села Хцаберд и другие 

памятники.        

        
 

 

         Из-за горного обрывистого рельефа 

пахотных земель здесь меньше. С этой точки 

зрения, сравнительно благоприятны долины 

реки Ишханагет и ее притоков. Климат в целом 

сухой, тропический.  

                  

Население Гадрутского района на 1-ое 

января 2019г. составило 8.1% от общей 

численности населения  Республики. 
 

Удельные веса основных секторов 
экономики района в общих объемах 

соответствующих основных секторов республики 

в 2018г. составили: 

 արդյունաբերություն 1.8 % промышленность 

 գյուղատնտեսություն 15.6% сельское хозяйство 

 շինարարություն  6.0 % строительство  

 առևտուր 2.9 % торговля 

 ծառայություններ 2.0 % услуги 
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Շրջանի տնտեսության առաջատար 

ոլորտը գյուղատնտեսությունն է, հատկապես 

հացահատիկի, բանջարեղենի և անասնաբու-

ծական մթերքի արտադրությունը: 

 2018թ. շրջանում գործել է 26 ցերեկային 

դպրոց, 2 արվեստի դպրոց, 1 մանկապա-

տանեական ստեղծագործական կենտրոն, 1 

գրադարան, 1 հիվանդանոց, 4 գյուղական 

բժշկական ամբուլատորիա, 27 բուժկետ և այլն: 

Ведущий сектор экономики района – это 

сельское хозяйство, особенно производство 

зерновых, овощей и животноводческой продук-

ции.       

       В 2018г. в районе действовали 26 дневных 

школ,  2 школы искусств, 1 центр детско-

юношеского творчества, 1 библиотека, 1 

больница, 4 сельских медицинских 

амбулаторий, 27 медпунктов и др. 

  
 

ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАДРУТСКОГО РАЙОНА, 2018г. 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, մարդ 12 036 5 935 6 101 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 153 80 73 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 114 62 52 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 76 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 15 X X Разводы 

Կրթություն  

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 

      

Образование 

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

նախադպրոցական 269 132 137 дошкольное 

հանրակրթական 2 067 992 1 075 общеобразовательное 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
301 183 118 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

Առողջապահություն        Здравоохранение 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

28 105 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений) 

Մարզիկներ, մարդ 241 64 177 Спортсмены, человек 

Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 

61 36 25 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 

Սոցիալական ապահովություն        Социальное обеспечение 

ընդամենը 

կենսաթոշակառուներ, 

տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

  -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
      

Число посещений в течение 

года, человек 

գրադարան 2 425 -- -- библиотека 

համերգ 8 527 -- -- театр 

թանգարան 3 379 -- -- концерт 
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Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Իրավական ոլորտ    музей 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը,տարվա 

ընթացքում 
51 -- -- 

Правовая область  

Число случаев 

преступлений в течение 

года 

 

 

 

           Հադրութ քաղաքը շրջանի վարչական 
կենտրոնն է 1923 թվականից, որն 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ ունի 3000 բնակիչ: 

Տեղաբաշխված է Դիզափայտի լեռնաճյուղերի 

գեղատեսիլ հովիտներից մեկում, այդ լեռնա-

ճյուղերից սկիզբ առնող երկու գետակների 

միախառնման վայրում, որտեղից և առաջացել 

է բնակավայրի անվանումը («Հադրութ» 

նշանակում է գետամեջ): 

           Գյուղական բնակավայրերից առավել 

նշանավոր են Մեծ Թաղլարը, Հին Թաղլարը, 

Տողը, Տումին, Ազոխը, Դրախտիկը, ՈՒխտա-

ձորը, Թաղոտը: 

 

 

 

 

 

         Город Гадрут-административный центр 
района с  1923 года,  на 1-ое января 2019г. имеет 

3000 жителей. Он расположен в одной из 

прекрасных долин  горного ответвления Диза-

пайта, на месте слияния двух речек, берущих 

свои истоки с этих горных ответвлений, отсюда 

и образовалось название населенного пункта 

(,,Гадрут” означает межречье).    

       

Из сельских населенных пунктов особо 

знамениты Мец Таглар, Хин Таглар, Тог, Туми, 

Азох, Драхтик, Ухтадзор, Тагот. 
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              ԱՀ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ 
                        Շրջկենտրոնը՝  ք. Մարտակերտ 

 

МАРТАКЕРТСКИЙ РАЙОН РА 
                Райцентр- г. Мартакерт 

 
 
       

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Տարածքը, քառ. կմ 1 795.07 Территория,кв.км 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 
15.7 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), հա                           
55 097.1 

Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Քաղաքային համայնքներ                                                 
1 

Городские общины 

Գյուղական համայնքներ                                                        
42 

Сельские общины 

Գյուղական բնակավայրեր 
63 

Сельские местности  

Բնակչության թվաքանակը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 19 797 
Численность населения на 1-ое 

января 2019г., человек 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                4 466 
в том числе:  

городское 

   գյուղական                                                                  15 331 сельское 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 
22.6 

Удельный вес городского 

населения,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակում շրջանի բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 2018թ. 

վերջին,% 
13.4 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, 

на конец 2018г.,% 

 
ԱՀ Մարտակերտի շրջանը զբաղեցնում է 

հանրապետության տարածքի հյուսիսային 

մասը` Խաչեն և Քոլատակ գետերի ավա-

զաններից դեպի հյուսիս ընկած ամբողջ 

հատվածը: Ընդգրկում է պատմական Արցախի 

Ջրաբերդ գավառը և Խաչեն ու Գյուլիստան 

գավառների զգալի մասը: 

       Мартакертский район РА занимает 

северную часть территории республики - всю 

часть от бассейна рек Хачен и Колатак к северу. 

Включает  гавар Джраберд и значительную 

часть гаваров Хачен и Гюлистан исторического 

Арцаха.     
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 Արցախի պատմության մեջ ունեցած 

դերով, այստեղ առկա հսկայական հնագույն 

պատմաճարտարապետական եզակի կոթող-

ների քանակով, ինչպես նաև անզուգական 

բնությամբ Մարտակերտի շրջանն առանձ-

նահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում: 

Բավական է նշել, որ Արցախի տարածքում 

մինչև այժմ հայտնի  հայկական 

հուշարձանների շուրջ 32.4 տոկոսը գտնվում է 

Մարտակերտի շրջանում: Դրանցից հատկապես 

պատմական մեծ արժեք են ներկայացնում 

Գանձասարի վանքը, Կարմիր, Երիցմանկանց, 

Եղիշե առաքյալի, Ամենափրկիչ, Հոռեկա, 

Հավապտուկ վանքերը, Խոխանակաբերդը, 

Պառավաձորի եկեղեցին, Կաչաղակաբերդը, 

Ջրաբերդը, Մելիք Բեգլարյանների ապարանքը, 

Վանքասարը և ճարտապետական այլ 

համալիրներ: 

 Առանձնահատուկ է հատկապես 

Գանձասարի վանքը: «13-րդ դարի հայկական 

ճարտարապետական հանրագիտարան», այս-

պես է գնահատել ռուս անվանի արվեստաբան 

Անատոլի  Յակոբսոնը Արցախի պատմաճար-

տարապետական կանգուն հուշարձանների 

գոհարը` Գանձասարի վանքը: Տեղանքը, ուր 

գտնվում է վանքը, ծովի մակերևույթից մոտ 

1300մ բարձրություն ունի, շրջապատված է 

անտառ-ներով ու այգիներով: Մարտակերտի 

շրջանի այն մասը, որտեղ Գանձասարի վանքն 

է, նախկինում մտել է Խամսայի հինգ 

մելիքություններից ամենահզորի` Խաչեն 

մելիքության տարածքի մեջ: 

 Գանձասարի վանքի կառուցումը սկսվել 

է 1216 թվականին և ավարտվել 1238-ին: Այն 

կառուցել է Խաչենի մեծ իշխան Հասան-

Ջալալյանը (Հասան-Ջալալ-Դոլան): Հենց 

Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի շնորհիվ 

էլ Գանձասարը մինչև XIX դարի սկիզբը եղել է 

Արցախի կրոնական, քաղաքական, մշակու-

թային, տնտեսական, պաշտոնական խոշոր 

կենտրոնը: Գանձասարը երկար ժամանակ, XV 

դարից հետո, եղել է Հայկական եկեղեցու 

Աղվանից կաթողիկոսների նստավայրը: 

  Մարտակերտի շրջանի տարածքով են 

հոսում երկու համեմատաբար խոշոր` Թարթառ 

(նախկինում` Տրտու) և Խաչեն գետերը` իրենց 

բազմաթիվ վտակներով: 

         С наличием гигантских древнейщих 

историко-архитектурных  редких обелисков, 

сыгравшие свою роль в истории Арцаха, а также 

с несравненной природой, Мартакертский  
район представляет особый  интерес.  Доста-

точно отметить, что 32.4% известных до 

настоящего времени армянских памятников 

Арцаха  находятся в Мартакертском районе. Из 

них особенную историческую ценность 

представляют монастырь Гандзасар,   Кармир, 

Ерицманканц,  апостола  Егише, Амена-пркич, 

Хорека, монастыри  Аваптук, Хохана-каберд, 

церковь Паравадзор, Качахакаберд, Джраберд, 

дворец Мелик Бегларянов, Ванкасар и другие 

архитектурные комплексы.        

 

 

      Особенно, уникален монастырь Гандзасар. 

,,Энциклопедия армянской архитектуры XIII 

века”, - так оценил известный русский 

искусствовед Анатолий Якобсон жемчужину 

сохранившихся  Арцахских  историко-архи-

тектурных памятников - монастырь Гандзасар. 

Местность, где расположен монастырь, нахо-

дится на высоте 1300м над  уровнем моря  и 

окружен лесами и садами. Та часть 

Мартакертского района, где находится монас-

тырь Гандзасар, в прошлом  входила в 

территорию  самого могущественного из пяти 

меликств Хамсы- меликство Хачен. 

 

       Строительство  монастыря  Гандзасар 

началось в 1216 году и закончилось в 1238году. 

Построил его правитель  Хаченского меликства 

Гасан-Джалалян (Гасан-Джалал-Дола). Именно 

благодаря  княжескому  роду  Гасан 

Джалалянов  Гандзасар до начала XIX века был 

религиозным, политическим, культурным, 

экономическим,  официальным крупным 

центром Арцаха. Монастырь  долгое время, 

после XVвека, был резиденцией католикосата 

Армянской Церкви Агвана.  

       По территории Мартакертского района  
текут две сравнительно крупные реки -Тартар 

(в прошлом - Трту) и Хачен со своими много-

численными  притоками. 
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 Շրջանի տարածքը հարուստ է պղնձի, 

բազմամետաղների, ոսկու և այլ մետաղային 

հանածոների, բազալտի, տուֆի, կրաքարի 

պաշարներով: 

 Շրջանի տարածքի մեծ մասը 

անտառածածկ է: Անտառներում շատ 

տարածված են վայրի պտղատու 

ծառատեսակները: 

Մարտակերտի շրջանի բնակչությունը 

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակի 13.5 %-ը:  

2018թ. շրջանի տնտեսության հիմնական 

հատվածների տեսակարար կշիռները հանրա-

պետության համապատասխան հատվածների 

ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

      Территория района богата запасами меди, 

разных металлов, золота и металлических руд, 

базальта, туфа, известняка. 

         

Большая часть территории района покрыта 

лесами. В лесах очень распространены дикие 

виды плодовых деревьев. 
   

 Население Мартакертского района на 1-ое 

января 2019г. составило  13.5 %.   общей 

численности населения  Республики.  
       

Удельные веса основных секторов 
экономики района в общих объемах 

соответствующих основных секторов рес-

публики в 2018г. составили: 

 

 արդյունաբերություն 58.4 % промышленность 

 գյուղատնտեսություն 11.3 % сельское хозяйство 

 շինարարություն  39.0 % строительство  

 առևտուր 4.4 % торговля 

 ծառայություններ 3.3 % услуги 

   

        Մարտակերտի շրջանի գյուղատնտե-
սությունը  զգալիորեն տուժել է պատե-

րազմական գործողությունների պատճառով: 8 

բնակավայր, որտեղ հիմնականում զարգացած 

էր  բուսաբուծությունը, ներկայումս ժամանա-

կավորապես գտնվում է թշնամու վերա-

հսկողության տակ, ևս 6-ը` ռազմական 

գործողություններից հետո բնակեցված չէ: 

 

Արդյունաբերությունը շրջանում 

նշանակալից տեղ և դեր ունի: Շրջանում  

օտարերկրյա ներդրումները հիմնականում 

իրականացվել են արդյունաբերության 

ոլորտում: Հանրապետության արդյունա-

բերական արտադրանքում նշանակալի չափը 

ապահովվել է «Բեյզ Մեթլս» ՓԲԸ-ի շնորհիվ, 

որը իրականացնում է  գունավոր մետաղների 

արդյունահանում: Շրջանը բացառիկ դեր ունի 

նաև  էներգետիկայի բնագավառում: Այստեղ է 

գտնվում  հանրապետության էլեկտրաէներգի-

այի արտադրության  հիմնական ներուժը: 

        Сельское хозяйство Мартакертского района 

значительно пострадало от военных действий: 

8 населенных пунктов, где в основном было 

развито растениеводство, ныне временно 

находятся под контролем противника, 6 - не 

заселены после военных действий. 

     

      

Промышленность  занимает значительное место 

и роль в районе. В районе вклады иностранных 

инвестиций в основном были осуществлены в 

отрасли промышленности. Значительную часть 

промышленного произ-водства республики 

обеспечивает ЗАО ,,Бейз Метлс”, которое 

осуществляет добычу цветных металлов. Район 

имеет исключительную роль и в отрасли 

энергетики. Здесь находится основной 

потенциал производства электро-энергии 

республики.   
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  2018թ. շրջանում գործել են  35 

ցերեկային դպրոց, 2 արվեստի դպրոց, 1 

մանկապատանեական ստեղծագործական 

կենտրոն,1 գրադարան, 2 թանգարան, 4 

հիվանդանոցային հիմնարկ, 4 գյուղական 

բժշկական ամբուլատորիա,  37 բուժկետ և 

այլն:  

 

 

 

        В 2018г. в районе действовали 35 дневных 

школ, 2 школы искусств, 1 центр детско-

юношеского творчества, 1 библиотека, 2 музея, 

4 больничных учреждения, 4 сельские 

медицинские амбулатории, 37 мед-пунктов и 

др. 

       

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРТАКЕРТСКОГО 

РАЙОНА, 2018г. 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, մարդ 19 797 9 846 9 951 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 321 168 153 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 181 92 89 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 103 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 17 X X Разводы 

Կրթություն  

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 
      

Образование 

Посещаемость учебных 

заведений, человек 
նախադպրոցական 501 245 256 дошкольное 

հանրակրթական 3 387 1 700 1 687 общеобразовательное 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
296 182 114 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 
Առողջապահություն        Здравоохранение 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 62 695 -- -- 

посещали 

поликлиники в 

течение года(число 

посещений) 
Մարզիկներ, մարդ       Спортсмены, человек 

Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես գրանցված), 

մարդ 
120 94 26 

Безработные(официально 

зарегистрированные), 

человек 
Սոցիալական ապահովություն 
*) 

      Социальное обеспечение 

ընդամենը 

կենսաթոշակա-

ռուներ,տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

4 408 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

                                                 
* )Ներառված են Շահումյանի շրջանի տվյալները : 

   Включены данные Шаумянского района. 
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Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
      

Число посещений в течение 

года, человек 
գրադարան 19 600 -- -- библиотека 

համերգ 2 900 -- -- театр 

թանգարան 28 487 -- -- концерт 

Իրավական ոլորտ       музей 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը, 

տարվա ընթացքում 102 -- -- 

Правовая область  

Число случаев 

преступлений в 

течение года 

 

    Մարտակերտ քաղաքը  շրջանի վարչական 

կենտրոնն է, որն  2019թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ ունի 4466 բնակիչ: Տեղադրված է 

Կուսապատի Լեռնահովտից դեպի Արցախի 

հարթավայրը դուրս գալու սահմանագլխին: 

Հարթավայրից դեպի Արցախի լեռներն անցնող 

այս հատվածում հայերը  հաճախակի են 

կատաղի մարտեր մղել տարացեղ 

հրոսակների դեմ, արդյունքում և ստացել 

մարտերում կերտված անունը` Մարտակերտ: 

     Город Мартакерт - административный центр, 

который  на  1 - ое января 2019г. имеет 4466 

жителей. Город находится на границе  долины 

Кусапат и тянется до Арцахского плоскогорья. 

В этой части, которая проходит от  долины до 

Арцахских гор, армяне часто вели 

ожесточенные бои против разных варварских 

племен, в результате получил, сотканное в 

битвах название-Мартакерт.       
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Տարածքը, քառ. կմ 951.16 Территория,кв.км 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 8.3 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ), հա                           60 239.5 

Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Քաղաքային համայնքներ                                                 2 Городские общины 

Գյուղական համայնքներ                                                        33 Сельские общины 

Գյուղական բնակավայրեր 36 Сельские местности  

Բնակչության թվաքանակը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 21 447 

Численность населения на 1-ое 

января 2019г., человек 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                8 650 

в том числе:  

городское 

   գյուղական                                                                  12 797 сельское 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 40.3 

Удельный вес городского 

населения,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանա-

կում շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2018թ. վերջին,% 14.5 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, 

на конец 2018г.,% 

ԱՀ Մարտունու շրջանը զբաղեցնում է 

հանրապետության տարածքի հարավարևելյան 

մասը: Մյուս վարչական շրջանների համեմա-

տությամբ՝ այս շրջանը հարթավայրային է: Գրավում 

է պատմական Արցախ նահանգի Վարանդա գավառի 

մի մասը:  

Շրջանի արևմտյան կեսը նախալեռնային է, 

թույլ թեքություն ունեցող մակերևույթ ունի, այստեղի 

կլիմայական պայմաններն առավել նպաստավոր են 

գյուղատնտեսության համար:  

 Мартунинский район занимает юго-

восточную часть РА. В отличие от других 

районов его рельеф  сравнительно равнинный. 

Занимает часть исторического Арцахского  

меликства  Варанда.  

      Западная часть района предгорная,  имеет 

незначительно наклонную поверхность, здесь 

климатические условия более благоприятны для 

сельского хозяйства.  

ԱՀ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ 

Շրջկենտրոնը` ք. Մարտունի 
 

МАРТУНИНСКИЙ РАЙОН РА 

Райцентр- г.Мартуни 
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Մարտունու շրջանի տարածքով հոսող 

գետերից համեմատաբար ջրառատը Վարանդան է` 

իր Ամարաս վտակով: Այն թափվում է Արաքս գետը: 

Մյուս գետերից համեմատաբար նշանավորը 

Խոնաշենն է, որն սկիզբ առնելով Բովուրխանի 

լեռնալանջերից, անցնում է Մարտունի քաղաքով և 

կորչում` Արցախի հարթավայրում:  

Մարտունու շրջանի բնության հրաշալիքները 

հիշատակելիս անհնար է չնշել հանրահայտ սոսենու 

(ղարաբաղցիներն անվանում են «տնջրե») մասին: 

Դա, հիրավի, բնական եզակի հրաշալիք է և 

մասնագետների գնահատմամբ` նախկին Խորհըր-

դային Միության տարածքում գտնվող ամենատարեց 

ծառը (տարիքը` ավելի քան 2000 տարի): Հիմքում 

ծառաբնի շրջագիծը ավելի քան 27մ է, 

բարձրությունը` 54մ: 

Մարտունու շրջանի ընդերքը հարուստ է 

կրաքարի, բազալտի, մարմարի, գրանիտի, կավի 

պաշարներով: Մարմարի պաշարներով հարուստ է 

Նորշեն, գրանիտի պաշարներով` Ննգի, կավի պա-

շարներով` Ննգի և Կավահան գյուղերի շրջակայքը: 

Արևմտյան մասում շրջանը սահմանակից է 

Ասկերանի, հարավային մասում` Հադրութի շրջան-

ներին, արևելյան ու հարավարևելյան մասերում` 

Ֆիզուլու, իսկ հյուսիսային մասում` Աղդամի 

շրջաններին: 

Շրջանի տարածքում պահպանվել են 

հայկական պատմաճարտարապետական 365 

հուշարձան, որոնցից առավել հնագույնը  Ամարաս 

գետի ձախ ափին գտնվող Ամարասի վանքն է: 

Ամարասի վանքը Էջմիածնի վանքի հասակակիցն է, 

կառուցվել է IV դարի սկզբին` Գրիգոր Լուսավորչի, 

այնուհետև` նրա թոռ Գրիգորիս եպիսկոպոսի 

կողմից: Վերջինս թաղված է Ամարասում: Վանքը 

եղել է ոչ միայն Արցախի կրոնական խոշոր 

կենտրոնը, այլև մշակութային, պաշտպանական, 

տնտեսական հզոր պատվարը: Մեսրոպ Մաշտոցը 

հայոց գրերի տարածումն Արցախում սկսել է 

Ամարասից, որտեղ բացել է Հայաստանի այդ 

ընդարձակ նահանգի առաջին դպրոցը: 

       Շրջանի պատմաճարտարապետական մյուս 

հուշարձաններից նշանավոր են  Ճարտար գյուղի 

Եղիշեի, Հերհեր գյուղի Ս.Գրիգորիս, Մավաս գյուղի 

վանքերը, Բերդաշենի ամրոցները, Մեծ Նահատակ, 

Ս.Աստվածածին եկեղեցիները, Հացի գյուղի Ս. 

Աստվածածին եկեղեցին ու դպրոցի հին շենքը, 

Թաղավարդ գյուղի անտառածածկ սարի վրա 

գտնվող Ղևոնդանց անապատի հուշարձանները, 

Կաղարծի գյուղի Թարգմանչաց եկեղեցին և այլ 

հնություններ: 

      Самая полноводная река, протекающая по 
территории Мартунинского района, Варанда, со 

своим притоком Амарас, которая вливается в 

реку Аракс. Из других рек сравнительно известна 

Хонашен, которая берет начало с горных высот 

Бовурхана, проходит через город Мартуни и 

исчезает в Арцахской равнине. 

       Перечисляя чудеса природы Мартунинского 
района, невозможно не упомянуть о всеизвестном 

платане, (карабахцы называют “тнджре”). Это 

поистине уникальное природное чудо и по 

оценке специалистов – самое древнее дерево, 

находящееся на территории бывшего Советского 

Союза (возраст- более чем 2000 лет). Окружность  

дупла в основание составляет более чем 27м,  

высота - 54м.      

Недра Мартунинского района богаты запасами 

известняка, базальта, мрамора, гранита, глины. 

Запасами мрамора богаты окрестности села 

Норшен, запасами гранита - Ннги, глиной богаты 

окрестности сел Ннги и Кавахан.  

     Западная часть района граничит с 

Аскеранским, южная часть - с Гадрутским райо-

нами, юго-восточная часть граничит с Физу-

линским, а северная  - с Агдамским районами. 

     На территории района сохранились 365 

историко-архитектурных памятников, самый 

старинный из которых - монастырь Амарас, 

расположенный  на левобережье реки Амарас. 

Монастырь Амарас ровесник Эчмиадзинского 

монастыря, строили его в начале IVвека, Григор 

Лусаворич, а позже его внук епископ Григорис. 

Последний похоронен в Амарасе. Монастырь 

был не только крупным  религиозным центром, 

но и культурным, оборонительным, оплотом 

экономического могущества Арцаха. Месроп 

Маштоц распространение армянской письмен-

ности в Арцахе начал с Амараса, где открыл 

первую школу этой большой провинции 

Армении.  

       Из историко-архитектурных памятни-ков 
района известны монастыри Егише села Чартар, 

С.Григорис села Гергер, монастырь села Мавас, 

крепости Бердашена, церкви Мец Нахатак, св. 

Богородицы, церквь св. Богородицы и старое 

здание школы села Хаци, памятники Гевондов, 

расположенные  на покрытой лесом горе села 

Тагавард, церковь Таргманчац села Кагарци и 

другие древности.          
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Մարտունու  շրջանի  բնակչությունը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է հանրա-

պետության բնակչության ընդհանուր թվաքանակի 

14.5 %-ը:  

2018թ. շրջանի տնտեսության հիմնական 

հատվածների տեսակարար կշիռները հանրապե-

տության համապատասխան հատվածների ընդհա-

նուր ծավալում կազմել են. 

 

      Население Мартунинского района на 1-ое 

января 2019г. составило 14.5 % от общей 

численности населения  Республики.  

    

Удельные веса основных секторов экономики 
района в общих  обՕемах соответствующих ос-

новных секторов республики в 2018г. составили: 

 արդյունաբերություն 3.6 % промышленность 

 գյուղատնտեսություն 22.3 % сельское хозяйство 

 շինարարություն  5.3 % строительство  

 առևտուր 9.9 % торговля 

 ծառայություններ 4.4 % услуги 

 

 
Տնտեսության հիմքը գյուղատնտեսութ-

յունն է: Շրջանը գյուղատնտեսության զարգաց-

ման համար առավել նպաստավոր պայ-

մաններ ունեցող շրջաններից է: Ունի բազմա-

ճյուղ գյուղատնտեսություն` հացահատիկի 

մշակություն, խաղողագործություն, այգեգոր-

ծություն և պտղաբուծություն, անասնաբու-

ծություն` իր բոլոր ենթաճյուղերով:   

Արդյունաբերության առաջատար 

ուղղությունը սննդամթերքի արտադրությունն 

է: 

2018թ. շրջանում գործել է 36 ցերեկային 

դպրոց, 2 արվեստի դպրոց, 1 մանկապա-

տանեական ստեղծագործական կենտրոն, 10 

նախադպրոցական հիմնարկ, 1 գրադարան, 2 

հիվանդանոցային հիմնարկ, 5 գյուղական 

բժշկական ամբուլատորիա, 30 բուժկետ և այլն: 

 

Գյուղերից առավել խոշորներն են` 

Բերդաշենը, Գիշին, Սոսը, Թաղավարդը, 

Մաճկալաշենը, Խնուշինակը, Հերհերը, 

Աշանը, Քերթը: 

 
 
 
 
 
 
 

Основа  экономики района  – сельское 
хозяйство. Район имеет особо благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. 

Имеет разноотраслевое сельское хозяйство - 

вырашивание зерновых, виноградарство, 

садоводство и плодоводство, животноводство со 

всеми подотраслями.  

      

Ведущее направление промышленности- 
производство пищевых продуктов. 

 

В 2018г. в районе  действовали 36 дневные 

школы, 2 школы искусств, 1центр детско-

юношеского творчества, 10 дошкольных заве-

дения, 1 библиотека, 2 больничных учрежде-

ния, 5 сельских медицинских амбулаторий, 30 

медпунктов и др. 

 

   Более крупные села района  Бердашен, Гиши, 

Сос, Тагавард, Мачкалашен, Хнущинак, Гергер, 

Ашан, Керт. 
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ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРТУНИНСКОГО РАЙОНА, 

2018г. 

 

Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, մարդ 21 447 10 654 10 793 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 328 161 167 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 205 97 108 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 133 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 27 X X Разводы 

Կրթություն  

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 

   Образование 

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

նախադպրոցական 723 322 401 дошкольное 

հանրակրթական 3 677 1 797 1 880 общеобразовательное 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 

685 494 191 центры музыкальные, 

искусств, художеств 

Առողջապահություն     Здравоохранение 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

59 264 -- -- 
посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений) 

Մարզիկներ, մարդ 404 69 335 Спортсмены, человек 

Գործազուրկներ (պաշտոնապես 

գրանցված), մարդ 

205 133 72 Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 

Սոցիալական ապահովություն     Социальное обеспечение 

ընդամենը կենսաթոշակա-

ռուներ,տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

5 333 -- -- 
всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

Հաճախումների քանակը տարվա 

ընթացքում,  մարդ 

   Число посещений в течение 

года, человек 

գրադարան 18 483 -- -- библиотека 

համերգ 160 -- -- концерт 

թանգարան  3 383 -- -- музей 

Իրավական ոլորտ    Правовая область  

հանցագործության դեպքերի 

քանակը, տարվա ընթացքում 
143 -- -- 

Число случаев преступ-

лений в течение года 

 
Մարտունի քաղաքը շրջանի վարչական 

կենտրոնն է 1924 թվականից, որն 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ ունի 4567 բնակիչ: 

Մինչև XIX-րդ դարի սկիզբը այս բնակավայրը 

կոչվել է Խոնաշեն, կարճ ժամանակա-

հատվածով` Նիկոլաևկա, այնուհետև կրկին 

Խոնաշեն, իսկ 1925թ., Մարտունի հեղափոխա-

կան ծածկանունը կրող Ա. Մյասնիկյանի 

մահից հետո, Մարտունի: 

         
Город Мартуни является администра-

тивным центром с 1924 года и на  1-ое января 

2019г. имеет 4567 жителей. До начала XIX века 

этот населенный пункт   назывался Хонашен, на 

короткое время - Николаевка, потом снова 

Хонашен, а с 1925 года - Мартуни, после смерти 

А. Мясникяна, имеющего революционный 

псевдоним Мартуни. 
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                 ԱՀ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆ  
                                      Շրջկենտրոնը՝  ք.Քարվաճառ 

 

ШАУМЯНСКИЙ РАЙОН РА 
Райцентр-г.Карвачар 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

Տարածքը, քառ. կմ 1 829.89 Территория,кв.км 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 
16.0 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ), հա                           138 636.3 
Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Քաղաքային համայնքներ                                                 
1 

Городские общины 

Գյուղական համայնքներ                                                        
40 

Сельские общины 

Գյուղական բնակավայրեր 
60 

Сельские местности  

Բնակչության թվաքանակը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 3 239 
Численность населения на 1-ое 

января 2019г., человек 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                732 
в том числе:  

городское 

   գյուղական                                                                  2 507 сельское 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 
22.6 

Удельный вес городского 

населения,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանա-

կում շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2018թ. վերջին,% 
2.2 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, 

на конец 2018г.,% 

Արցախի ազատագրումից հետո 1999թ. 

նախկին Քելբաջարի շրջանի տարածքում 

ստեղծվեց ԱՀ Շահումյանի վարչական շրջանը: 

Անանիա Շիրակացին և Մ. Խորենացին 

հիշատակում էին այդ վայրը Վայքունիկ 

անվամբ: XII-XIII դարերից այն հիշատակվում 

էր որպես Վերին Խաչեն, XVIII դարի կեսից` 

հայտնի էր Քոլան անվանմամբ: Ռուսաստանի 

կազմի մեջ մտնելուց հետո այն ընդգրկված էր 

Ջիվանշիր գավառի մեջ մինչև խորհրդային 

իշխանության հաստատվելը: 

   В 1999г., после освобождения Арцаха, на 

территории бывшего Кельбаджарского района  

был сформирован Шаумянский администра-
тивный  район.  

     Анания Ширакаци и М.Хоренаци  

упомянули эту местность под именем 

Вайкуник. С XII-XIII в.в. он упоминался как 

Верхний Хачен, с середины XVIII века известен 

под именем Колан. После вхождения в состав  

России  он входил в Дживанширский гавар, до 

установления Советской власти.  
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Շրջանի տարածքում է գտնվում  Արցախի 

համեմատաբար խոշոր` Թարթառ 

(նախկինում` Տրտու) գետի ակունքը: 

Շահումյանի շրջանը  մեծ հեռանկար ունի 

բարձրորակ հանքային ջրի բազայի վրա 

(Իստիսու-Տաքջուր հանքային աղբյուրների) 

կազմակերպելու առողջարանային ժամանա-

կակից համալիր, ինչպես նաև հանքային 

ջրերի հզոր գործարան, քանի որ այստեղի 

հանքային ջրի որակը նման է հանրահայտ 

Ջերմուկի ջրին: 

  Շահումյանի շրջանի ռելիեֆը լեռնային 

է, ինչը նպաստավոր է անասնաբուծության` 

հատկապես մանր եղջերավոր անասնա-

բուծության համար: Շրջանի բնակլիմայական  

պայմանները նպաստավոր են մեղվաբու-

ծության զարգացման համար: 

Շահումյանի շրջանի  բնակչությունը 

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակի 2.2 %-ը:  

2018թ. շրջանի տնտեսության 

հիմնական ճյուղերի տեսակարար կշիռները 

հանրապետության համապատասխան ճյու-

ղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

    
С территории района берет свое начало 

сравнительно крупная река Арцаха -  Тартар (в 

прошлом Трту). 

В Шаумянском районе есть перспектива 

организовать современный курортный ком-

плекс на базе высококачественной минеральной 

воды (Истису-Такджур минеральных 

источников), а также мощное предприятие по 

производству минеральных вод, так как 

качество  здешней минеральной воды 

соответствует водам знаменитого Джермука. 

    Рельеф Шаумянского района горный, что 

способствует животноводству, особенно 

разведению мелкого рогатого скота. 

Климатические условия района благоприятны 

для развития пчеловодства.  

 

    Население Шаумянского  района на 1-ое 

января 2019г. составило 2.2% от общей  

численности населения  Республики.  

      Удельные веса основных отраслей 
экономики района в общих  объемах 

соответствующих основных отраслей рес-

публики в 2018г. составили: 

 

 

 արդյունաբերություն 1.4 % промышленность 

 գյուղատնտեսություն 2.5 % сельское хозяйство 

 շինարարություն  3.6 % строительство 

 առևտուր 0.6 % торговля 

 ծառայություններ 0.1 % услуги 
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ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАУМЯНСКОГО РАЙОНА, 

2018г. 

 

Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, մարդ 3 239 1 579 1 660 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 46 22 24 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 13 4 9 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 28 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 4 X X Разводы 

Կրթություն  

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 

   Образование 

Посещаемость учебных 

заведений, человек 
նախադպրոցական 76 44 32 дошкольное 

հանրակրթական 743 361 382 общеобразовательное 

Առողջապահություն     Здравоохранение 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 
3 717 -- -- 

посещали 

поликлиники в 

течение года(число 

посещений) 

Մարզիկներ, մարդ 112 35 77 Спортсмены, человек 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 

   Число посещений в течение 

года, человек 
գրադարան 330 -- -- библиотека 

համերգ 1 500 -- -- концерт 

Իրավական ոլորտ    Правовая область  

 
հանցագործության 

դեպքերի քանակը,տարվա 

ընթացքում 
20 -- -- 

Число случаев 

преступлений в 

течение года 

 

 

Շահումյանի վարչական կենտրոնը 
Քարվաճառ քաղաքն է,  որն 2019թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ ունի 732 բնակիչ: Ազատա-

գրական պայքարի ժամանակ այս քաղաքը 

խիստ տուժել է: Այժմ այն վերականգնվում  է: 

Շրջանը առանձնահատուկ հետաքրքրություն 

է ներկայացնում: Այստեղ են գտնվում 

Դադիվանքը և ճարտարապետական այլ 

համալիրներ:  

 

Административный центр Шаумяна город 
Карвачар, который на 1-ое января 2019г. имеет 

732 жителей.  Во время освободительной войны 

этот город  очень пострадал. Сейчас  он 

восстанавливается. Район представляет особый 

интерес. В этом районе находится Дадиванк и 

другие архитектурные комплексы.               
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ԱՀ ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆ                                                                                                            

Շրջկենտրոնը` ք. Շուշի 
                                           ШУШИНСКИЙ 

РАЙОН РА 
Райцентр-г.Шуши 

Տարածքը, քառ. կմ 382.73 Территория,кв.км 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 3.4 
Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), հա                           17 719.8 
Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Քաղաքային համայնքներ                                                 1 Городские общины 

Գյուղական համայնքներ                                                        6 Сельские общины 

Գյուղական բնակավայրեր 10 Сельские местности  

Բնակչության թվաքանակը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 5 342 
Численность населения на 1-ое 

января 2019г., человек 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                4 194 
в том числе:  

городское 

   գյուղական                                                                  1 148 сельское 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 78.5 
Удельный вес городского 

населения,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակում շրջանի բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 2018թ. 

վերջին,% 3.6 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, 

на конец 2018г.,% 

ԱՀ Շուշիի շրջանը  զբաղեցնում է 

Արցախի Հանրապետության տարածքի 

հարավ-արևմտյան փոքր հատվածը` 

Ղարաբաղի լեռնաշղթայի կենտրոնական 

մասը: Արցախի Հանրապետության 

ամենափոքր շրջանն է: Հյուսիսային և 

արևելյան մասում սահմանակից է Ասկերանի 

շրջանին, հարավային մասում` Հադրութի 

շրջանին, իսկ արևմտյան մասում` Քաշաթաղի 

շրջանին: 

        Шушинский район РА занимает небольшую 

территорию юго-западной части Республики 

Арцах и центральную часть Карабахского 

горного хребта. Является самым маленьким 

районом республики. В северной и восточной 

частях граничит с Аскеранским районом, в 

южной части- с Гадрутским районом, а в 

западной части- с Кашатагским районом.        

Вся поверхность района полностью 
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Շրջանի մակերևույթն ամբողջապես 

լեռնային է, որը գերազանցապես ծածկված է 

անտառներով և թփուտներով: Նրա 

հարավային հատվածում է գտնվում Մեծ Քիրս 

լեռը, որի բարձրությունը 2725 մ է: Շրջանի 

տարածքով է անցնում Կարկառ գետն իր 

վերին հոսանքով, որն այստեղ ունի բազմաթիվ 

արագահոս վտակներ: Դրանք բոլորն էլ հոսում 

են գեղատեսիլ, անդնդախոր կիրճերով, 

որոնցից հատկապես հիշարժան է Շուշի 

քաղաքի մոտ գտնվող կիրճը: 

Այս փոքր տարածք ունեցող շրջանում  կա 

152 հայկական պատմաճարտարապետական 

հուշարձան: Դրանց զգալի մասը գտնվում է 

Շուշի քաղաքում: 

Շուշիի շրջանի գյուղական 

բնակավայրերից խոշորը Քարին տակ գյուղն է, 

որն Արցախի հնագույն բնակավայրերից է` 

հարուստ պատմական անցյալով: Գտնվում է 

Շուշի քաղաքից 2 կմ հեռավորության վրա` 

Կարկառ գետի ձախ ափին, այդ գետի 

անդնդախոր կիրճի զառիթափ քարաժայռի 

ստորոտում: Տեղանքը շատ բարդ է, բայց նաև 

յուրահատուկ գեղեցկություն ունի, օդն ու 

ջուրը մաքուր են: Շրջակայքում կան 

պատմական հուշարձաններ, կամուրջներ, 

ջրաղացներ, քարանձավային շինություններ: 

Այդ քարանձավներից մեկի վերաբերյալ, որը 

գտնվում է գյուղի հյուսիսային մասում, 

հետաքրքիր տվյալներ է բերված Մակար 

եպիսկոպոս Բարխուդարյանցի «Արցախ» 

գրքում: Հեղինակը նշում է, որ այդ քարայրի 

մուտքը կլոր է, դժվար անցանելի, քարայրը 

խորն է, սոսկալի մութ և բավականին երկար, 

որի ծայրը հասնում է համարյա թե մինչև 

Շուշիի տակը: Նա նշում է նաև, որ առանց 

լապտերի անհնար է մտնել և առաջ գնալ: 

Քարայրի խորքում ջուր կա: 

Շրջանի մյուս բնակավայրերից նշանավոր 

է փառավոր պատմություն ունեցող 

Բերդաձորի հովտի Հինշեն գյուղը (որը 

խորհրդային իշխանության տարիներին 

անվանվել է Կիրով): Հինշենը (ինչպես նաև 

պատմական Արցախի Բերդաձոր գավառի 

Մեծշեն գյուղը) երբեմն հենց այդպես էլ 

անվանվում է` Բերդաձոր: Այն առավել հին 

скалистая,  исключительно покрыта лесами и 

кустарниками. В южной части района гора Мец 

Кирс, высота которой 2725м. По территории 

протекает река Каркар со своими много-

численными быстротечными притоками. Все 

притоки протекают вдоль живописных,  

глубоких ущельев, из них особенно известно 

ущелье около города Шуши. 

      

   В этом маленьком районе есть 152 

армянских историко-архитектурных 

памятников, большая часть которых находится 

в г. Шуши.  

            Из сельских поселений Шушинского 
района самое крупное село - Карин так, с 

богатым  историческим прошлым. Находится на 

расстоянии 2 км.от Шуши, на левобережье реки 

Каркар, в глубоком ущелье, у подножья  

крутого скалистого утеса. Местность имеет 

сложный  рельеф,но и своеобразную красоту, 

чистый воздух, прозрачную воду. В 

окрестностях имеются исторические 

памятники, мосты, мельницы, пещерные 

строения.Об одной из пещер, которая 

находится  в северной части села,  приведены 

интересные данные  в книге епископа Макара 

Бархударяна  ,,Арцах”.  Автор отмечает, что 

вход в эту  пещеру круглый, трудно 

проходимый, пещера глубокая, очень  темная и  

длинная, конец которой  доходит  до  города 

Шуши.Он также отмечает,что  без фонаря туда 

невозможно войти и пройти вперед. В недрах 

пещеры протекает вода. 

         

      

 Из других  населенных пунктов Шушинского 
района известно село знаменитой, имеющей  

славную историю, Бердадзорской долины –

Хиншен ( которое в годы Советской власти 

назывался Киров). Хиншен (как и село Мецшен 

Бердадзорского гавара исторического Арцаха), 

иногда так и называется - Бердадзор. Это 

поселение с более древней историей, 

героически оборонялось от частых атак 

персидских, татаро-монгольских и турецких 

захватчиков. Это героическое село, начиная с 
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պատմություն ունեցող բնակավայր է, 

հերոսաբար պաշտպանվել է պարսիկ, 

թաթար-մոնղոլ, թուրք նվաճողների հաճա-

խակի հարձակումներից: Այդ հերոսական 

գյուղը 1988թ. սկզբից մինչև 1992թ. մայիսի 9-ը, 

այսինքն` մինչև Շուշի քաղաքի լրիվ 

ազատագրումը, պաշտպանվում էր 

ադրբեջանական հրոսակների ամենօրյա 

հարձակումներից: 

Շուշիի  շրջանի  բնակչությունը  2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության  բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակի 3.6 %-ը:  

2018թ. շրջանի  տնտեսության 

հիմնական հատվածների տեսակարար 

կշիռները հանրապետության համապատաս-

խան հատվածների ընդհանուր ծավալում 

կազմել են. 

1988г. до 9 мая 1992г.-полного освобождения 

города Шуши, оборонялось от каждодневных 

нападений азербайджанских разбойников.   

         

   

 Население Шушинского  района на 1-ое 

января 2019г. составило 3.6 % от общей 

численности населения  Республики. 

 

Удельные веса основных секторов 
экономики района в общих  объемах 

соответствующих основных сектаров 

республики в 2018г. составили:      

 

 արդյունաբերություն 0.4 % промышленность 

 գյուղատնտեսություն 1.4 % сельское хозяйство 

 շինարարություն  3.3 % строительство 

 առևտուր 1.6 % торговля 

 ծառայություններ 1.4 % услуги 

Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը 

անասնաբուծությունն է:  

2018թ. շրջանում գործել է 7 ցերեկային 

դպրոց, 1 արվեստի դպրոց, 1 մանկապա-

տանեական ստեղծագործական կենտրոն, 1 

գրադարան, 1 հիվանդանոց, 7 բուժկետ և այլն:             

 

            Ведущая отрасль  сельского  хозяйства -

это  животноводство. 

     В 2018г. в районе действовали  7 дневных 

школ, 1 школа искусств, 1 центр детско-

юношеского творчества 1 библиотека, 1 

больница, 7 медпунктов и др. 

 

ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУШИНСКОГО РАЙОНА, 

2018г. 

 

Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, մարդ 5 342 2 697 2 645 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 92 45 47 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 29 8 21 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 31 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 5 X X Разводы 
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Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Կրթություն  

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 

      

Образование 

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

նախադպրոցական 267 139 128 дошкольное 

հանրակրթական 926 479 447 общеобразовательное 

երաժշտական, 

արվեստի, գեղարվեստի 

կենտրոններ 

356 251 105 

центры 

музыкальные, 

искусств, художеств 

միջին մասնագիտական 330 153 177 средне-специальное 

Առողջապահություն        Здравоохранение 

հաճախել են 

պոլիկլինիկա տարվա 

ընթացքում 

(հաճախումների 

քանակը) 

11 903 -- -- 

посещали 

поликлиники в 

течение года(число 

посещений) 

Մարզիկներ, մարդ 135 29 106 Спортсмены, человек 

Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 
78 41 37 

Безработные(официально 

зарегистрированные), 

человек 

Սոցիալական 

ապահովություն  
      

Социальное обеспечение 

ընդամենը 

կենսաթոշակառուներ, 

տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

994 -- -- 

всего пенсионеров, 

на конец 

года,человек 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ       
Число посещений в течение 

года, человек 

գրադարան 6 180 -- -- библиотека 

թատրոն 5 200 -- -- театр 

համերգ 1 350 -- -- концерт 

թանգարան 15 456 -- -- музей 

Իրավական ոլորտ       Правовая область 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը, 

տարվա ընթացքում 

13 -- -- 

Число случаев 

преступлений в 

течение года 

 

Շուշի  քաղաքը շրջանի վարչական 

կենտրոնն է, որն 2019թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ  ունի 4194 բնակիչ: 

Город  Шуши  является административным 

центром  района, который по состоянию на 1-ое 

января 2019г. имеет 4194 жителей. 
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Տարածքը, քառ. կմ 3 376.57 Территория,кв.км 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 29.5 
Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Գյուղատնտեսական  նշանակության հողեր 

(2019թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), հա                           151 839.7 
Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Քաղաքային համայնքներ                                                 4 Городские общины 

Գյուղական համայնքներ                                                        50 Сельские общины 

Գյուղական բնակավայրեր 105 Сельские местности  

Բնակչության թվաքանակը 2019թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 11 674 
Численность населения на 1-ое января 

2019г., человек 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                3 616 
в том числе: 

 городское 

   գյուղական                                                                  8 058 сельское 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 31.0 
Удельный вес городского 

населения,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2018թ. վերջին,% 7.9 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, на 

конец 2018г.,% 

 

Արցախի ազատագրումից հետո, 1994թ. 

հուլիսին նախկին Լաչինի շրջանի տարածքում 

ստեղծվեց Քաշաթաղի վարչական շրջանը: 

Ամբողջապես հայերով բնակեցված Արցախի 

անբաժանելի մասը հանդիսացող այդ 

տարածքը` 1920-ական թվականների 

սկզբներին, երբ Արցախը բռնակցվել էր 

Ադրբեջանին, հայաթափվում էր, բնակեցվում 

քրդերով, իսկ հետո` թուրք-ազերիներով և 

որպես առանձին վարչական շրջան մտցվում 

ոչ թե ԼՂԻՄ-ի, այլ անմիջապես Ադրբեջանի 

          После освобождения Арцаха, в июле 1994 

г. на территории бывшего Лачинского района 

был создан Кашатагский административный 

район. Территория, полностью заселенная  

армянами,  неотъемлемая  часть  Арцаха, с 

начала 1920-х годов, когда  Арцах  насильно 

передали Азербайджану, подверглась  

выселению армян и заселению курдами, а 

потом - тюрко-азербайджанцами, и как 

отдельный административный район  входил 

не в НКАО, а  непосредственно в состав 

ԱՀ ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆ 
Շրջկենտրոնը՝  ք. Բերձոր 

 

КАШАТАГСКИЙ РАЙОН РА 
Райцентр-Бердзор 
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կազմի մեջ: Այդպիսով, այդ նեղ շերտով 

ամբողջապես հայաբնակ ԼՂԻՄ-ը անջատվեց 

մայր Հայաստանից: Ահա այդ տոհմիկ 

հայկական տարածքում էլ ձևավորվեց այժմյան 

Քաշաթաղի շրջանը: 

Քաշաթաղի շրջանն ընդգրկում է 

հայկական պատմական Հագարու գետի միջին 

և վերին ավազանը:  

Քաշաթաղի շրջանի ռելիեֆը լեռնային է, 
մակերևույթը` խիստ կտրտված: Հյուսիսային 

մասը հարում է Ղարաբաղի (կամ Սյունիքի) 

հրաբխային բարձրավանդակին: Մեծ 

հետաքրքրություն են ներկայացնում Հագարու 

գետի ու նրա աջակողմյան վտակ Աղավնո 

գետի հովիտները, որտեղ էլ տեղաբաշխված են 

շրջանի բնակավայրերի մեծ մասը: Այս գետերը 

բավականին ջրառատ են և վճռական դեր են  

խաղում շրջանի այգեգործության, 

պտղաբուծության, բանջա-րաբոստանային 

մշակաբույսերի աճեցման համար:  

Կլիմայական պայմանները չոր մերձա-

րևադարձային են: Քանի որ տարածքի մեծ 

մասը լեռնային է ու խիստ կտրտված, շատ 

վայրերում թփուտածածկ, ապա հողա-

գործության համար նպաստավոր պայմաններ 

ունեն միայն նշված գետերի նեղ հովիտները: 

Մյուս, ընդարձակ տարածքները, մանավանդ  

բարձրադիր վայրերը նպաստավոր են 

անասնապահության, հատկապես մանր 

եղջերավոր անասնապահության համար:  

Քաշաթաղի շրջանը մայր Հայաստանը 
Արցախի հետ կապող կարևորագույն օղակն է: 
Շրջանի դերը անգնահատելի է հատկապես 

այն առումով, որ նրա տարածքով է անցնում 

«Արցախի կյանքի ուղին», այն 

ավտոմայրուղին, որը կառուցվել է 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 

միջոցներով և որի հանդիսավոր բացումը 

տեղի է ունեցել 1998թ. սեպտեմբերի 2-ին` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

անկախության հռչակման օրվա տարեդարձին: 

Քաշաթաղի  շրջանի  բնակչությունը 

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակի  7.9%-ը:  

2018թ. շրջանի  տնտեսության 

Азербайджана. Так, полностью заселенная 

армянами НКАО, отделилась от мать Армении. 

Сейчас на этой исконно армянской территории 

и сформировался нынешний Кашатагский 

район.  

       Кашатагский район охватывает средний и 

верхний бассейн армянской исторической реки 

Хагару. 

       Рельеф  Кашатагского района скалистый, 
поверхность резко-обрывистая. Северная часть 

приближается  к Карабахской (или Сюникской) 

вулканической возвышенности. Большой 

интерес  представляют долины реки Хагару и ее 

правого притока-реки Ахавногет, где размещена 

большая часть населенных пунктов. Эти реки 

достаточно полноводные и играют решающую 

роль в развитии садоводства, плодоводства, 

также для выращивания овощебахчевых 

культур.  

        

       Климат сухой субтропический. Так как  

большая часть территории горная  и обрывистая 

и многие места покрыты кустарниками, то для 

земледелия благоприятны только узкие речные 

долины указанных рек. Остальные огромные 

территории, особенно высокогорные места, 

благоприятны для развития животноводства, 

особенно мелкого рогатого скота.  

         

     Кашатагский район является важнейшим  
звеном,  соединяющим  мать Армению  с 
Арцахом. Роль района неоценима особенно тем, 

что по ее территории  проходит “дорога жизни   

Арцаха”- автомобильная трасса, которая была 

построена за счет средств общеармянского 

фонда “Армения”, открытие которой состоялось 

2 сентября 1998 года, в день годовщины провоз-

глашения независимости НКР. 

         

    Население Кашатагского района на 1-ое 

января 2019г. составило 7.9 % от общей числен-

ности населения  республики.  
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հիմնական հատվածների տեսակարար 

կշիռները հանրապետության համապա-

տասխան հատվածների ընդհանուր ծավալում 

կազմել են. 

 Удельные веса основных секторов 
экономики района в общих  объемах 

соответствующих основных секторов 

республики в 2018г. составили:     
 

 արդյունաբերություն 2.7 % промышленность 

 գյուղատնտեսություն 24.4% сельское хозяйство 

 շինարարություն  8.7% строительство 

 առևտուր 1.8 % торговля 

 ծառայություններ 0.8 % услуги 

Քաշաթաղի շրջանն ունի տնտեսության 

զարգացման համար լայն հնարավորություններ 

և բնական նպաստավոր պայմաններ` 

հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրու-

թյան,  պտղաբուծության և բանջարաբոստա-

նային տնտեսության զարգացման համար: 

2018թ. շրջանում գործել է 53 ցերեկային 

դպրոց, 1 արվեստի դպրոց, 1 գրադարան, 1 

թանգարան, 2 հիվանդանոցային հիմնարկ, 3 

գյուղական բժշկական ամբուլատորիա, 53 

բուժկետ և այլն:  

 

            Кашатагский район имеет  широкие 

возможности и реальные благоприятные 

условия для развития экономики: производства 

зерновых культур, плодоводства и для развития 

овоще-бахчевого хозяйства. 

     

  В 2018г. в районе действовали 53 дневных 

школ,1 школа искусств, 1 библиотека, 1 музей, 2 

больничных учреждения, 3 сельских 

медицинских амбулаторий, 53 медпунктов и др. 

               

ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2018թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАШАТАГСКОГО РАЙОНА, 

2018г. 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

Բնակչությունը, մարդ 11 674 5 725 5 949 Население, человек 

Ծնվածներ, մարդ 146 79 67 Родившиеся, человек 

Մահացածներ, մարդ 35 6 29 Умершие, человек 

Ամուսնություններ 85 X X Браки 

Ամուսնալուծություններ 20 X X Разводы 

Կրթություն  

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 

      

Образование 

Посещаемость  учебных 

заведений, человек 

նախադպրոցական 190 81 109 дошкольное 

հանրակրթական 2 059 1 044 1 015 общеобразовательное 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
332 219 113 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

Առողջապահություն        Здравоохранение 

հաճախել են պոլիկլինիկա 16 333 -- -- посещали поликлиники 
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Ընդամենը 

Всего 

 

նրանցից` 

из коих: 
 

կանայք 

женщины 

տղամարդիկ 

мужчины 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

в течение года(число 

посещений) 

Մարզիկներ, մարդ 190 33 157 Спортсмены, человек 

Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 

52 33 19 

Безработные(официальн

о зарегистрированные), 

человек 

Սոցիալական ապահովություն        Социальное обеспечение 

ընդամենը 

կենսաթոշակա-

ռուներ,տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

1 120 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
      

Число посещений в течение    

года, человек 

գրադարան 3 050 -- -- библиотека 

համերգ 3 010 -- -- концерт 

թանգարան 1 612 -- -- музей 

Իրավական ոլորտ       Правовая область 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը,տարվա 

ընթացքում 

74 -- -- 

Число случаев 

преступлений в течение 

года 
 

Բերձոր  քաղաքը  շրջանի վարչական 
կենտրոնն է  1986 բնակչով: Բերձորը գտնվում 

է Գորիս-Ստեփանակերտ մայրուղու վրա, 

Հագարու գետի ձախ ափին, Ղարաբաղի 

լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան թփուտա-

ծածկ լեռնալանջի վրա: 1990-ական 

թվականների սկզբին տեղի ունեցած ազգային 

ազատագրական պատերազմի ժամանակ այս 

քաղաքը խիստ տուժել է, տների մեծ մասը 

ավերվել է: Այժմ այն շարունակվում է 

վերականգնվել, բարեկարգվել: Այստեղ 

գործում են դպրոցներ, մշակույթի և 

առողջապահության օջախներ: 1998թ. մայիսին 

քաղաքի կենտրոնում, Գորիս-Ստեփանակերտ 

մայրուղու աջ մասում բացվել բազալտակերտ 

Ս. Համբարձում եկեղեցին: 

 Город Бердзор является административным 
центром района с 1986 жителями. Бердзор 

находится на трассе  Горис-Степанакерт, на 

левой стороне реки Хагару, на покрытом 

кустарниками горном склоне юго-западной 

части Карабахского горного хребта. С начала 

1990-ых годов, во время национальной 

освободительной войны, город очень 

пострадал, большая часть домов была 

разрушена. В настоящее время он продолжает 

восстанавливаться, благоустраиваться. Здесь 

функционируют школы, культурные и оздоро-

вительные заведения. В мае 1998г. в центре 

города  на правой стороне трассы Горис-

Степанакерт открыта построенная из базальта 

церковь Св. Амбарцума.   

 

 


