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mentioned territories are temporary  under enemy control 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАЙОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF REGIONS OF THE REPUBLIC 

OF ARTSAKH 
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ԱՀ  ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ  ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ 

 

СТОЛИЦА РА – СТЕПАНАКЕРТ 

 

STEPANAKERT – CAPITAL RA 
 
 
 
 
 
 
 

Տարածքը, քառ. կմ 29.12 Территория, кв.км 

Territory, sq. km 

ԱՀ տարածքում քաղաքի տարածքի 

տեսակարար կշիռը, % 

0.3 

Удельный вес территории города в территории 

РА,% 

Territory share of the region in the territory of 

RA 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ),  

հա                          453.3 

Земли сельскохозяйственного значения (на 1-

ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands (as of July 1st,2019)ha 

Մշտական բնակչության թվաքանակը 

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ,հազ. 

մարդ 
58.3 

Численность постоянного населения  

на 1-ое января 2020г.,тыс.человек 

     Population number as of January1,                

2020,ths.person 

Քաղաքային բնակչության 

տեսակարար կշիռը, % 100.0 
Удельный вес городского населения, % 

Share of urban population size,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակում մայրաքաղաքի 

բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2019թ. վերջին, % 39.2 

Удельный вес населения столицы в общей 

численности населения РА, на конец 2019г.,% 

Share of region population size in RA population 

size, as of the end of 2019,% 

  

 
Ստեփանակերտը Արցախի 

Հանրապետության մայրաքաղաքն 

ու խոշոր քաղաքն է: 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ 

բնակչության թիվը կազմել է 58.3 

հազ. մարդ:  

Որպես քաղաքատիպ բնակա-

վայր հայտնի է 1847 թվականից: 

Իսկ մինչ այդ հին հայկական 

բնակավայր էր` Վարարակն 

անվամբ, որն ունի ավելի քան 

   Степанакерт – столица и 

самый крупный город 

Республики Арцах. На 1-е  

января 2020г население 

составило 58.3 тыс. человек.  
 

 

Как город известен с 1847 

года. До этого было армянское 

поселение под названием 

Вараракн с более чем 

двухтысячелетней историей. 

Stepanakert is the capital and 

the largest city of the Republic 

of Artsakh. As of 1st January 

2020, the population of 

Stepanakert is 58.3 ths.people. 

 

As a town it has been known 

since 1847. Before that, it was a 

settlement named Vararakn with 

more than 2000 years old 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2020 

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЦИФРАХ, 2020 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN FIGURES,2020 

248 

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: 

 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  ավտոճանա-

պարհների կարևոր հանգույց է: 

Այստեղից սկսվում է 

 Ստեփանակերտ - Շուշի - Բերձոր -

Գորիս - Երևան, Ստեփանակերտ-

Ննգի-Մարտունի, Ստեփանակերտ-

Կարմիր Շուկա - Մարտունի, Ստե-

փանակերտ-Մարտունի-Հադրութ, 

Ստեփանակերտ - Մարտակերտ,  

Ստեփանակերտ – Դրմբոն - Քար-

վաճառ - Վարդենիս ավտոճանա-

պարհները: 

 
 
 
 

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.  
 
До 1978г., помимо 

областного, Степанакерт был и 
районным административным 
центром. В 1978г. Степана-
кертский район переименовы-
вается в Аскеранский район, а 
центром района становится  
поселок  Аскеран. 

  
 Степанакерт аходится на 

небольшой равнине восточ-
ного плоскогорья Карабахского 
горного хребта, на живопис-
ной части правого берега реки  
Каркар. Он окружен лесами, 
садами, имеет мягкие клима-
тические 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. 
       

 
 
 
 

history.In that settlement in 

1840 was formed a military 

point of the Russian army with 

the military, administrative and 

residential buildings, which 

became the base for the 

formation of the current town. 

After the establishment of social 

power and its proclamation as an 

autonomous region in 1923, the 

city was renamed Stepanakert, 

in honour to Stepan 

Shahoumyan, the leader of the 

26  Baku Commissars.  

 

Till 1978, besides being a 

regional center, Stepanakert also 

was a regional administrative 

centre. In 1978 Stepanakert 

region was renamed to Askeran 

region and the centre of it 

became Askeran village. 

 

 

Stepanakert is located on eastern 

plain of Karabakh plateau, on 

the picturesque right bank of the 

river Karkar. It is surrounded by 

forests, gardens and it has a 

humid climate. 

 

Stepanakert is an important 

center of highways. From here 

begin: 

Stepanakert-Shoushi-Berdzor-

Goris-Yerevan-Nngi-Martouni, 

Stepanakert-Krasniy Bazar-

Martouni,Stepanakert-

Martouni-Hadrout, Stepanakert-

Martakert, Stepanakert-

Drmbon-Qarvachar-Vardenis 

highways.  

 

 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2020 

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЦИФРАХ, 2020 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN FIGURES,2020 

249 

Ստեփանակերտը ԱՀ Նախա-

գահի նստավայրն է: Մայրաքա-

ղաքում են գտնվում ԱՀ Ազգային 

Ժողովն ու ԱՀ կառավարությունը, 

ԱՀ նախարարություններն ու 

գերատեսչությունները, հասարա-

կական և այլ կազմակերպութ-

յունների, տարբեր միությունների, 

հիմնադրամների, դատաիրավա-

կան մարմինների, զանգվածային 

լրատվամիջոցների մեծ մասը:   

 
Մայրաքաղաքում են գործում 

Արցախում միջազգային և այլ 

կազմակերպությունների ներկայա-

ցուցչությունների գրասենյակները: 

 
Ստեփանակերտը հանրապե-

տության ամենախոշոր տնտեսա-

կան կենտրոնն է: 2019թ. 

մայրաքաղաքի տնտեսության 

հիմնական հատվածների տեսակա-

րար կշիռները հանրապետության 

համապատասխան հատվածների 

ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

    В Степанакерте находится 

резиденция Президента РА. В 

столице находятся Националь-

ное собрание РА и правитель-

ство РА, министерства и 

ведомства РА, большая часть 

общественных и других 

организаций, различных объе-

динений, фондов, судебнопра-

вовых 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 республи-

ки в 2019г. составили: 

Stepanakert is the residence of 

the president of  the Republic of 

Arsakh.  

 RA National Assembly and the 

Government,all the ministries 

and principle departments, 

public and other organisations, 

different unions, foundations, 

commissions, legal-juridical 

bodies, the large part of mass 

media are situated in the capital. 

 

The offices of  representatives  

of international and other 

organisations in the Republic of 

Artsakh are functioning in 

Stepanakert.        

  Stepanakert is the largest 

economical center of the 

republic. In 2019 the share of 

economy  main branches  of  the 

capital  in total volume of 

correspondent  branches of the 

republic comprised: 

 

 

 

 արդյունաբերություն 48.2%  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն 1.2%  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 29.3%  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն 
75.4% 

 объем розничного 

товарооборота 

 retail trade 

turnover 

 ծառայություններ 85.3%  услуги  services 

 
Ստեփանակերտը նաև 

կրթական, մշակութային կարևոր 

կենտրոն է: 1920-ական թվական-

ներին այստեղ բացվել է գյուղա-

տնտեսական տեխնիկում, իսկ 1940-

ական թվականներին` երկամյա 

ուսուցչական ինստիտուտ, որը 

կարճ ժամանակից հետո փակվել է: 

1969 թվականին բացվել է 

մանկավարժական ինստիտուտ` 

հայկական, ռուսական և ադրբեջա-

նական բաժանմունքներով:  

Այստեղ մինչև 1993թ. գործում 

էին Կիրովականի մանկավարժա-

կան և Երևանի ճարտարագիտա-

    

  Степанакерт является также 

центром культуры и образова-

ния. В 1920-ых годах здесь 

открылся сельскохозяйствен-

ный техникум, а в 1940-ых 

годах - двухгодичный педаго-

гический институт, который  

через некоторое время закрыл-

ся. В 1969 году открылся 

педагогический институт с 

армянским, русским и азер-

байджанским отделениями. 

Здесь  до 1993 года действо-

вали филиалы Кироваканского 

 

Stepanakert is also a centre of 

culture and education. In 1920 

was opened an agricultural 

college, in 1940 was opened a 

two-year pedagogical institute , 

which later was closed. In 1969, 

was opened a pedagogical 

institute with Armenian, 

Russian and Azerbaijan 

departments.Until 1993 here 

functioned branches of 

Kirovakan pedagogical and 
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կան ինստիտուտների մասնաճյու-

ղերը: Այդ մասնաճյուղերի և 

Ստեփանակերտի մանկավարժա-

կան ինստիտուտի հիման վրա 

կազմավորվեց Արցախի պետական 

համալսարանը: 

 

 

1932թ. բացվել է Ստեփանա-

կերտի գթասիրտ քրոջ դպրոցը, որը 

1940-ական թվականներին վերան-

վանվել է բժշկական ուսումնարա-

նի: 1961թ. բացվել է երաժշտական 

ուսումնարան: 

 

1924թ. բացվել է ներկայիս 

Ստեփանակերտի հանրապետա-

կան գրադարանը: 1932թ. Հիմնա-

դրվել 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:  

 

педагогического и Ереванско-

го архитектурного институтов. 

На основе этих двух филиалов 

и Степанакертского педагоги-

ческого института был осно-

ван Арцахский государствен-

ный 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 Сте-

панакерте республиканская 

библиотека. В 1932 году был 

основан государственный ар-

мянский 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerevan architectural institutes. 

The Artsakh State University 

was formed on the basis of these 

two branches and Stepanakert 

pedagogical institute. 

     

 

In 1932 was opened the 

Stepanakert School of Sisters of 

Mercy, which in the 1940s was 

renamed into a medical school. 

In 1961 was opened a music 

school. 

      In 1924, in Stepanakert was 

opened till now existing  

republican library. In 1932 was 

founded the State Armenian 

Drama Theater. Since 1959 the 

State Armenian National Song 

and Dance Ensemble has been 

operating in the RA, which has a 

great success in Armenia and 

abroad. 
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ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
 Քանակը –Число-Number  

2015 2016 2017 2018 2019 

Հաստատություններ, 
ընդամենը 

33 37 37 35 35 

Учреждения, всего 

Educational instiutions, 

total 

որոնցից`      
из них: 

of which: 

պետական 
նախադպրոցական 

5 6 6 6 6 

государственные 
дошкольные 
state pre-school 

ոչ պետական 
նախադպրոցական 

2 2 2 2 2 

негосударственные 
дошкольные 
non state pre-school 

պետական հանրակրթական 
դպրոցներ 

14 14 14 14 14 

государственные 
общеобразовательные   
state general educational 

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

4 4 4 4 4 

Школы музыкальные, 
искусств, художеств, 
детско-юношеские 
творческие центры 
musical,art 
schools,creative centres 

 միջին մասնագիտական 
ուսումնական 

3 5 5 4 4 

средне-специальные 
учебные 
middle vocational 
educational 

պետական բարձրագույն 
ուսումնական 

2 3 3 2 2 

государственные 
высшие учебные 
state higher educational 

ոչ պետական բարձրագույն 
ուսումնական 

5 3 3 3 3 

негосударственные 
высшие учебные 
non state higher 
educational 

 

 

2019թ. մայրաքաղաքում 

բնակչության ստացիոնար 

բուժումն իրականացվել է 9  

հիվանդանոցային հիմնարկնե-

րում, որոնցում աշխատել են 

263 բժիշկ: Միջին բուժանձ-

նակազմի թվաքանակը կազմել  

է 722 մարդ: 

2019թ. մայրաքաղաքում 

գործել է 3 գրադարան, որոնց 

գրքային ֆոնդը կազմել է 274.5 

հազ. օրինակ:  

 

 
 

        В 2019 году в столице 

стационарное лечение 

населения  осуществлялось в 9 

лечебных  учреждениях, в 

которых работали 263 врачей. 

Численность  среднего 

медперсонала составила 722 

человек.       

       В 2019 году в столице  

действовали 3 библиотеки, 

книжный фонд которых 

составил 274.5 тыс. экземпляров. 
 

 

In 2019, in the capital, was 

carried out inpatient treatment 

of the population in 9 medical 

institutions, in which were 

working 263 doctors. The 

number of nursing staff was 722 

people. 

 

In 2019, there were 3 libraries in 

the capital, the book fund of 

which amounted to 274.5 

thousand copies. 
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ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Г.СТЕПАНАКЕРТА, 2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE STEPANAKERT CITY, 2019 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Բնակչությունը, մարդ 58 322 30 990 27 332 
Население, человек 

Population, person 

Ծնվածներ, մարդ 957 473 484 
Родившиеся, человек 

Births,person 

Մահացածներ, մարդ 418 203 215 
Умершие, человек 

Deaths, person 

Ամուսնություններ 355 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 108 X X 
Разводы 

Divorces 

Կրթություն     
Образование  

Education 

Հաճախումը կրթօջախներ, մարդ`    

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

Attendance to educational 

institutions,person 

նախադպրոցական 1 493 740 753 
Дошкольное 

Pre-school 

հանրակրթական 8 771 4 376 4 395 
Общеобразовательное 

General schools 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
2 385 1 827 558 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

musical, art schools.creative 

centers 

միջին մասնագիտական 1 011 607 404 

Среднеспециальное 

Middle vocational 

educational 

բարձրագույն  3512 2126 1386 

Высшее 

Higher vocational 

educational 

Առողջապահություն  
   

Здравоохранение 

Public health 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

336574 -- -- 

посещали поликлиники в 

течение года(число 

посещений) 
annual attendace to polyclinic 

during the year(number of 

attendances) 
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Մարզիկներ, մարդ 2 054 516 1 538 
Спортсмены, человек 

Sportsmen,person 

Գործազուրկներ (պաշտոնապես 

գրանցված), մարդ 
883 838 45 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 
Unemployed(officialy 

registered),person 

Սոցիալական ապահովություն   
  

Социальное обеспечение 

Social insurance 

ընդամենը կենսաթոշակառուներ, 

տարեվերջի դրությամբ, մարդ 
12 565 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 
total number of pensioners as of 

the end of the year,person 

Հաճախումների քանակը տարվա 
ընթացքում, մարդ 

 
  

Число посещений в течение 
года, человек 
Annual attendance during the year 

գրադարան 108 674 -- -- 
Библиотека 

Library 

թատրոն 6 992 -- -- 
театр 

theatre 

համերգ 110 288 -- -- 
концерт 

concert 

թանգարան 42 812 -- -- 
музей 

museum 

Իրավական ոլորտ  
  

Правовая область 

Law sphere 

հանցագործության դեպքերի 

քանակը, տարվա ընթացքում 
257 -- -- 

Число случаев преступлений 

в течение года 
        Total crimes,during the year 
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Տարածքը, քառ. կմ 

1165.75 
Территория,кв.км 

Territory,sq.km 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը, % 

9.9 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Territory share of the region in the 

territory of RA 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 

(2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ), հա                          

47482.0 

Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands (as of July 

1st,2019)ha 

Քաղաքային համայնքներ                                                 
1 

Городские общины 

Urban communities 

Գյուղական համայնքներ                                                        
41 

Сельские общины 

Rural communities 

Գյուղական բնակավայրեր 
46 

Сельские местности 

Rural settlements  

Բնակչության թվաքանակը 2020թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ, մարդ 

17 050 

Численность населения на 1-ое 

января 2020г., человек 

Population number as of January 

1,2020,person 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                

1 826 

в том числе:  
городское 

including: 
urban 

   գյուղական                                                                  
15 224 

Сельское 

rural 
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, % 
10.7 

Удельный вес городского 

населения,% 

Share of urban population size,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2019թ. վերջին,% 

11.5 

Удельный вес населения района в 
общей численности населения РА, 

на конец 2019г.,% 
Share of region population size in RA 

population size, as of the end of 
2019,% 

ԱՀ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ 
 Շրջկենտրոնը` ք. Ասկերան 

 

АСКЕРАНСКИЙ РАЙОН РА 
Райцентр-г.Аскеран 

 

AR ASKERAN REGION  
Region centre – Askeran town 
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Ասկերանի շրջանի  
բնակչությունը  2020թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության բնակչության 

ընդհանուր թվաքանակի 11.5 %:  

Ասկերանի շրջանը  մինչև 

1978թ. կոչվում էր Ստեփանա-

կերտի 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:  

 Շրջանի մակերևույթը 

լեռնային է, խիստ կտրտված 

գետահովիտներով և անդնդա-

խոր կիրճերով: Համարյա 

ամբողջապես անտառածածկ է, 

ցածրադիր մասերում` թփուտա-

ծածկ: Համեմատաբար բարձրա-

դիր 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 Հադ-

րութի, արևելյան մասում` Մար-

տունու և Աղդամի, արևմտյան 

մասում` Շուշիի և Քաշաթաղի, 

իսկ հյուսիսային մասում` 

Մարտակերտի շրջաններին:  

Ասկերանի շրջանի 
տարածքում պահպանվել է 

հայկական պատմաճարտարա-

պետական 896 հուշարձան: 

Դրանցից առանձնահատուկ 

հետաքրքրություն են ներկայաց-

նում հատկապես Ավետարանոց 

Население Аскеранского 
района по состоянию на 1-е 

января  2020г. составило  11.5% от 

общей численности населения  

республики.  

    Аскеранский район до 

1978г. назывался Степанакерт-

ским районом. Занимает  

центральную часть территории 

Республики Арцах, в основном 

охватывает бассейн реки Каркар и 

ее притоков. До начала 1996г., из-

за сложившегося военного поло-

жения, а позже социально- 

экономических сложных усло-

вий, население района значитель-

но уменьшилось.  

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 армян-

ских историко-архитектурных 

памятников. Из них особый 

интерес представляют многочис-

ленные памятники Бердавана 

The population of the 

Askeran region as of January 1, 

2020 amounted to 11.5 % of the 

total population of the republic. 

 

Till 1978, Askeran was called 

the Stepanakert region. It  

occupies the central part of the 

republic of Artsakh. Askeran 

region consists mainly of the 

Karkar river basin and its 

tributaries. Till the beginning of 

1996, because of  the current 

military situation and later 

socio-economic difficult 

conditions, the population of the 

region significantly   decreased. 
 

The relief of the region is 

mountainous with steep plateaus 

and deep gorges. Almost the 

whole relief is covered by 

forests, and in the lower parts by 

shrubs. The eastern part of the 

region, where passes the 

Karabakh mountain range and 

some peaks of which have more 

than 2832 m. height, is 

relatively mountainous. From 

here take their origins rivers 

such as Karkar, Meghraget 

(Balouja), Badara, in the north 

Kolatak river, which flows along 

the territory of the whole region. 

It borders with the Hadrout 

region, in the east with the 

Martouni and Aghdam regions, 

in the west with the Shoushi and 

Qashatagh regions, and in the 

north with the Martakert region. 

 

On the territory of the Askeran 

region  have been preserved 896  

historical and architectural 

monuments. Amoung  these 

monuments of special interest 

are numerous monuments of 

Berdavan (the melikdom of 
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գյուղի` Վարանդայի մելիքութ-

յան` Բերդավանի բազմաթիվ 

հուշարձանները, ինչպես նաև` 

Ասկերանի պաշտպանական 

պարիսպը: Ավետարանոց գյուղի 

նշանավոր հուշարձաններից են 

Ս.Աստվածածին եկեղեցին, 

Կուսանաց անապատ կոչվող 

հուշարձանախումբը, որի եկե-

ղեցու գավիթը եղել է Վարանդա 

գավառի իշխանների` Մելիք 

Շահնազարյանների տոհմական 

դամբարանը, ինչպես նաև` 

շրջակայքի պարիսպները, տար-

բեր նշանակության հին շի-

նություններն ու աղբյուրները: 

Շրջանի առավել կարևոր 

հուշարձաններից են Շոշկա 

վանքը, Սարուշեն գյուղի մոտ 

գտնվող Փիրումաշենի եկեղեցին, 

Շիկաքար բերդը, Րաֆֆու 

Աղբյուր - հուշարձանը (Դահրավ 

գյուղում): 

2019թ. շրջանի տնտեսութ-

յան հիմնական հատվածների 

տեսակարար կշիռները հանրա-

պետության համապատասխան 

հատվածների ընդհանուր ծա-

վալում կազմել են. 

 

 

(меликство Варанда) в селе 

Аветараноц, а также Аскеранская 

оборонительная крепость. Из 

памятников села Аветараноц 

известна церковь Святой Богоро-

дицы, 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 Пирумашен в селе 

Сарушен, крепость Шикакар, 

мемориал-родник Раффи (в селе 

Даграв). 

 

 

Удельные веса основных 

секторов экономики района в 

общих  объемах соответству-

ющих основных секторов 

республики в 2019г. составили: 

 

Varanda) in the village 

Avetaranots, as well as the 

Askeran defensive fortress. 

Amoung the famous  

monuments of the village 

Avetaranots,  is well known the 

Church of the Holy Virgin, a 

complex of monuments called 

Kusanats Anapat,  where the 

tomb of Melik Shahnazaryan's 

family, the princes of gavar 

Varanda, was situated in the 

church courtyard. Nearby 

fortresses, buildings and springs 

are also popular. A special place 

amoung  the region’s 

monuments is occupied by the 

Shoshka Monastery, the church 

Pirumashen  in the village 

Sarushen, the fortress Shikakar, 

the Raffi memorial spring (in the 

village Dagrav.) 

In 2019 the share of economy 

main branches of RA Askeran 

region in total volume of 

correspondent  branches of the 

republic comprised: 

 արդյունաբերություն 3.1%  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն    21.6%  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 4.3%  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն 
3.2% 

 объем розничного 

товарооборота 
 retail trade turnover 

 ծառայություններ 4.9%  услуги  services 

 

Շրջանի գյուղատնտե-
սությունը  մասնագիտացված է 

հացահատիկի և բանջարա-

բոստանայինի մշակության, 

այգեգործության, պտղաբու-

ծության և անասնաբուծության 

ուղղությամբ:  

 

 
Сельское хозяйство района 

специализировано  по линии 

выращивания зерновых и 

овоще – бахчевых культур, 

садоводства,  плодоводства и 

животноводства. 

 

 

 

 

The region’s agriculture is 

specialized in  growing grain and 

vegetable-melon crops, gardening, 

horticulture and livestock 

farming. 
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Շրջանի արդյունաբերությ-
ան հիմնական ուղղությունը 

մշակող արդյունաբերությունն 

է, որի մեջ առավել մեծ 

տեսակարար կշիռ ունի 

սննդամթերքի 

արտադրությունը: 

2019թ. շրջանում գործել է 33 

ցերեկային դպրոց, 2 արվեստի 

դպրոց, 1 մանկապատանեա-

կան ստեղծագործական կեն-

տրոն, 1 գրադարան, 1 թանգա-

րան, 1 հիվանդանոց, 4 գյուղա-

կան բժշկական ամբուլատոր-

իա, 38 բուժկետ և այլն: 

 

   Основное направление 
промышленности района – 

обрабатывающая 

промышленность, в которой 

наибольший удельный вес 

имеет производство пищевых 

продуктов. 

         В 2019г. 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. 

 

The main trend of the  industry 

of the region is the manufacturing 

industry, in which the definite part 

has  food production. 

 

 

In 2019, in the region operated  

33 day schools, 2 schools of art, 1 

children and youth creativity, 1 

library, 1 museum, 1 hospital, 4 

rural medical dispensaries, 38 

medical centers, etc. 

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСКЕРАНСКОГО РАЙОНА, 2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE ASKERAN REGION, 2019 
 

  

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Բնակչությունը, հազ.մարդ 17050 8620 8430 
Население, человек 

Population,person 

Ծնվածներ, մարդ 222 94 128 
Родившиеся, человек 

Births,person 

Մահացածներ, մարդ 114 66 48 
Умершие, человек 

Deaths,person 

Ամուսնություններ 86 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 22 X X 
Разводы 

Divorces 

Կրթություն    
Образование  

Education 

 

 Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 

     

 

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

Attendance to educational 

institutions, person 

նախադպրոցական 397 211 186 
дошкольное 

pre- school 

հանրակրթական 2 454 1 258 1 196 
общеобразовательное 

general education 
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
901 628 273 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

musical,art schools, 

creative centres 

Առողջապահություն     
Здравоохранение 

Public health 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

37 323 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений) 

annual attendace to 

polyclinic during the 

year(number of 

attendances) 

Մարզիկներ, մարդ 237 23 214 
Спортсмены, человек 

Sportsmen,person 

Գործազուրկներ (պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 
127 53 74 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 

Unemployed(officialy 

registered),person 

Սոցիալական ապահովություն     
Социальное обеспечение 

Social insurance 

ընդամենը կենսաթոշա-

կառուներ, տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

3 515 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

total number of 

pensioners as of the end 

of the year,person 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
      

Число посещений в течение 

года, человек 

Annual attendance during the 

year 

գրադարան 2 966 -- -- 
библиотека 

library 

համերգ 4 100 -- -- 
концерт 

concert 

թանգարան 248 -- -- 
музей 

museum 

Իրավական ոլորտ    
Правовая область 

Law sphere 

 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը, տարվա 

ընթացքում 

166 -- -- 

число случаев 

преступлений в течение 

года 

total crimes,during the 

year 
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Ասկերան քաղաքը  

շրջանի վարչական կենտրոնն 

է, որն 2020թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ ունի 2348 բնակիչ: 

Որպես բնակավայր ձևավոր-

վել 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: Պատմա-

կան 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 2020г. имеет 2348 

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. 

The Askeran town is the 

administrative center of the 

region, which as of January 1, 

2020 has 2348 inhabitants. As a 

populated settlement it  was 

formed after 1920, and in 1982 

the village of Glidjbagh was 

joined to it. Since 1967 it has 

been considered as an urban-

type settlement and the name 

was derived from the word 

barracks. As  barracks it was 

known from the middle of the 

18th century. For a long time it 

was the place of deployment of 

the Russian army. The well 

known Askeran fortress wall, 

which is a famous historical 

monument, was built in 1760. 

The most famous villages are 

Avetaranots, Voskevaz, 

Noragyugh, Aygestan, Khachen, 

Shosh, Hanatsakh, Dagrav, 

Khndzristan, Patara, Khramort. 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2020 

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЦИФРАХ, 2020 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN FIGURES, 2020 

260 

 
 

Տարածքը, քառ. կմ 1 876.76 Территория, кв.км 

Territory, sq.km 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 15.9 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Territory share of the region in the 

territory of RA 

Գյուղատնտեսական  նշանակության հողեր 

(2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), հա                           105904.3 
Земли сельскохозяйственного 

значения (на 1-ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands (as of July 1st, 2019) ha 

Քաղաքային համայնքներ                                                 
1 

Городские общины 

Urban communities 

Գյուղական համայնքներ                                                        
29 

Сельские общины 

Rural communities 

Գյուղական բնակավայրեր 
46 

Сельские местности 

Rural settlements  

Բնակչության թվաքանակը 2020թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ, մարդ 
11998 

Численность населения на 1-ое 

января 2020г., человек 

     Population number as of January1,                

2020, person 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                
2 975 

в том числе:  
городское 

including: 
urban 

   գյուղական                                                                  
9 023 

Сельское 

Rural 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 24.8 

Удельный вес городского 

населения,% 

Share of urban population size, % 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2019թ. վերջին,% 8.1 

Удельный вес населения района в 

общей численности населения РА, на 

конец 2019г., % 

Share of region population size in RA 

population size, as of the end of 2019, % 

ԱՀ ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ 
Շրջկենտրոնը` ք. Հադրութ 

 

ГАДРУТСКИЙ РАЙОН РА 
Районный центр-г. Гадрут 

 

AR HADROUT REGION  
Region centre- Hadrout town 
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ԼՂՀ Հադրութի շրջանն 

զբաղեցնում է Արցախի 

Հանրապետության տարածքի 

հարավային մասը:  

Այս շրջանի տարածքը 

հիմնականում համապատաս-

խանում է պատմական Արցախի 

Դիզակի մելիքության տարած-

քին և աչքի է ընկնում հայկական 

պատմաճարտարապետական 

մեծ հետաքրքրություն ներկայա-

ցնող բազմաթիվ հուշարձան-

ներով: Դիզափայտ լեռան վրա 

կառուցված «Սպիտակ 

տաճարը» հնագույն ուխտա-

տեղի է: 
Հադրութի շրջանի 

տարածքում կա 364 հայկական 
պատմաճարտարապետական 
հուշարձան, դրանց մեծ մասը 
գիտաճանաչողական նշանա-
կություն ունի: Առավել 
հիշարժան են  Տողասարի լան-
ջին 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 համա-
լիրը: 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 

       Гадрутский район 

занимает южную часть 

Нагорно-Карабахской 

Республики.  

      Территория этого района в 

основном соответствуeт исто-

рической территории Арцах-

ского меликства Дизак, где 

расположены  многочисленные 

историко-архитектурные пам-

ятники, представляющие боль-

шой интерес. Построеннная на 

горе Дизапайт  церковь “Спитак 

тачар” (Белый храм) – древ-

нейшее место паломничества. 

      

На территории  Гадрутского  
района есть 364 армянских 

историко-архитектурных  

памятников, большая часть 

которых имеет научнопозна-

вательное значение. Особенно 

знамениты монастырь Гтич 

или Ктеш(VIIIв.) на склоне 

Тогасар, монастырь Охты дрни 

возле села Мохренес (VIIв.), 

церкви Св. Степанос, Св.Ова-

ннес 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  пещер-

ный 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 

Hadrout region occupies the 

southern part of NKR.  

 

 

The territory of this region 

mainly corresponds to the 

historical territory of the Artsakh 

melikdom Dizak, where 

numerous historical and 

architectural monuments of great 

interest are located  . The ''Spitak 

Tachar'' church, built on Mount 

Dizapait, is the White Temple, 

the oldest place of pilgrimage. 

 
There are 364 Armenian 

historical and architectural 

monuments on the territory of 

the Hadrout  region, most of 

which have scientific and 

cognitive significance. The most 

famous are the Gtich or Ktesh 

monasteries (8th century) on the 

Toghasar slope, the Okhty doors 

near the village of Mokhrenes 

(7th century), the churches of St. 

Stepan, St.Hovhannes  of  the 

village Togh, the monastery 

Chokht prvazar near the village  

Metz Taglar, the church St. 

Amenaprkich , Grigor Narekatsi 

church near the village of 

Drakhtik, the  monastery 

Tsakhkavank of Tsakuri village, 

the church of the Holy Virgin in 

the  Hakaku village, the church 

of St. Hovhannes of the village  

Handzadzor, the monastery Yot 

khach of the village Taghot, 

Dizapayt monuments etc. 

The cave complex near the 

village  Azokh  is of particular 

interest. The oldest bridges, that 

are currently operating on the 

Ishkhanaget rivers, the 

Tstsakhach cave near the  Metz 

Taghlar village, the ''Vnesa Gala 

'' fortress, located near the 

village  Metsamor, the Berd-

qarayr fortress near the village  

Khzaberd  and other monuments 

are also famous. 
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հուշարձաններ:  
Լեռնային կտրտված 

մակերևույթի պատճառով 
դաշտավարության համար 
նպաստավոր հողատարածք-
ներն ավելի քիչ են: Այդ 
տեսակետից համեմատաբար 
նպաստավոր են Իշխանագետի 
ու նրա վտակների հովիտները: 
Կլիման ընդհանուր առմամբ չոր 
մերձարևադարձային է:  

Հադրութի շրջանի 
բնակչությունը  2020թ. հունվարի 
1-ի դրությամբ կազմել է 
հանրապետության բնակչության 
ընդհանուր թվաքանակի 8.1 %:  

2019թ. շրջանի տնտեսութ-

յան հիմնական հատվածների 

տեսակարար կշիռները հանրա-

պետության համապատասխան 

հատվածների ընդհանուր ծավա-

լում կազմել են. 

 

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 2020г. составило 

8.1% от общей численности 

населения  Республики. 

 
Удельные веса основных 

секторов экономики района в 

общих объемах соответству-

ющих основных секторов 

республики в 2019г. составили: 

 
Because of  the steep 

mountainous topography, there 

are  less arable lands. From this 

point of view, the valleys of the 

Ishkhanaget river and its 

tributaries are relatively 

favorable. The climate is 

generally dry and tropical. 

 

As of January 1,  2020 the 

population of the Hadrout  

region amounted to 8.1% of the 

total population of the Republic.  

 
In 2019 the share of economy  

main branches  of  the capital  in 

total volume of correspondent  

branches of the republic 

comprised: 

 

 արդյունաբերություն 1.6%  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն 14.9%  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 2.8 %  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն 

3.6 %  объем розничного 

товарооборота 

 retail trade 

turnover 

 ծառայություններ 1.9 %  услуги  services 

Շրջանի տնտեսության 

առաջատար ոլորտը գյուղա-

տնտեսությունն է, հատկապես 

հացահատիկի, բանջարեղենի և 

անասնաբուծական մթերքի ար-

տադրությունը: 

 2019թ. շրջանում գործել է 

26 ցերեկային դպրոց, 2 արվեստի 

դպրոց, 1 մանկապա-տանեական 

ստեղծագործական կենտրոն, 1 

գրադարան, 1 հիվանդանոց, 4 

գյուղական բժշկական ամբուլա-

տորիա, 27 բուժկետ և այլն: 

Ведущий сектор экономики 
района – это сельское хо-

зяйство, особенно производство 

зерновых, овощей и живот-

новодческой продукции.   

     

       В 2019г. в районе 
действовали 26 дневных школ,  

2 школы искусств, 1 центр 

детско-юношеского творчества, 

1 библиотека, 1 больница, 4 

сельских медицинских амбу-

латорий, 27 медпунктов и др. 

 

The leading sector of the 

economy of the region is 

agriculture, especially the 

production of cereals, vege-

tables and livestock products. 

 

In 2019, in the region operated 

26 day schools, 2 art schools, 1 

children and youth creativity 

centre, 1 library, 1 hospital, 4 

rural medical outpatient clinics, 

27 first-aid posts,etc. 
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ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАДРУТСКОГО РАЙОНА, 2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE HADROUT REGION, 2019 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Բնակչությունը, մարդ 11 998 5902 6 096 
Население, человек 

Population,person 

Ծնվածներ, մարդ 149 69 80 
Родившиеся, человек 

Births,person 

Մահացածներ, մարդ 125 57 68 
Умершие, человек 

Deaths,person 

Ամուսնություններ 61 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 12 X X 
Разводы 

Divorses 

Կրթություն  

 
   

Образование 

Education 

 

Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 
     

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

Attendance to educational 

institutions, person 

նախադպրոցական 284 147 137 
Дошкольное 

Pre school 

հանրակրթական 2 065 990 1 075 
Общеобразовательное 

General education 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
689 468 221 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

musical,art 

schools,creative centres 

Առողջապահություն        
Здравоохранение 

Public Health 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

19749 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений) 

annual attendace to 

polyclinic during the 

year(number of 

attendances) 

Մարզիկներ, մարդ 292 46 246 
Спортсмены, человек 

Sportsmen, person 

 
Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 

48 29 19 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 

Unemployed(officialy registered), 

person 

Սոցիալական ապահովություն        
Социальное обеспечение 

Social insurance  
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

ընդամենը 

կենսաթոշակառուներ, 

տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

2 746  -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

total number of 

pensioners as of the end 

of the year, person 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
      

Число посещений в течение 

года, человек 

Annual attendance during the 

year 

գրադարան 2 291 -- -- 
Библиотека 

Library 

համերգ 8 189 -- -- 
Концерт 

Concert 

թանգարան 3 464 -- -- 
Музей 

Museum Law sphere 

Իրավական ոլորտ 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը,տարվա 

ընթացքում 

83 -- -- 

Правовая область  

Число случаев 

преступлений в течение 

года 

Total crimes,during the 

year 

 

 

 

           Հադրութ քաղաքը շրջանի 
վարչական կենտրոնն է 1923 

թվականից, որն 2020թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ ունի 4194 բնակիչ: 

Տեղաբաշխված է Դիզափայտի 

լեռնաճյուղերի գեղատեսիլ հո-

վիտներից մեկում, այդ լեռնա-

ճյուղերից սկիզբ առնող երկու 

գետակների միախառնման 

վայրում, որտեղից և առաջացել է 

բնակավայրի անվանումը 

(«Հադրութ» նշանակում է 

գետամեջ): 

           Գյուղական բնակավայր-

երից առավել նշանավոր են Մեծ 

Թաղլարը, Հին Թաղլարը, Տողը, 

Տումին, Ազոխը, Դրախտիկը, 

ՈՒխտաձորը, Թաղոտը: 

         Город Гадрут-

административный центр 
района с  1923 года,  на 1-ое 

января 2020г. имеет 4194 

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. 

The Hadrout town  has been 

the administrative center of the 

region since 1923. As of January 

1, 2020 it has 4194 inhabitants. It 

is located in one of the beautiful 

valleys of Dizapait mountain 

branch, at the junction of two 

rivers,  originating from these 

mountain branches, from here 

was formed the name of the 

settlement (Hadrout means 

interfluve.) 

Amoung rural settlements are 

especially famous Mets Taghlar, 

Hin Taghlar, Togh, Tumi, Azokh, 

Drakhtik, Ukhtadzor, Taghot. 
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              ԱՀ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ 
                        Շրջկենտրոնը՝  ք. Մարտակերտ 

 

МАРТАКЕРТСКИЙ РАЙОН РА 
                Райцентр- г. Мартакерт 

 

AR MARTAKERT REGION  
Region centre-Martakert  town 

 
 
       

 

 

 

 

 

            

Տարածքը, քառ. կմ 
2045.10 

Территория,кв.км 

Territory,sq.km 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 

17.3 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Territory share of the region in the territory of 

RA 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), 

հա                           
55 099.4 

Земли сельскохозяйственного значения 

(на 1-ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands (as of July 1st, 2019) ha 

Քաղաքային համայնքներ                                                 

1 

Городские общины 

Urban communities 

Գյուղական համայնքներ                                                        

42 

Сельские общины 

Rural communities 

Գյուղական բնակավայրեր 

63 

Сельские местности 

Rural settlements  

Բնակչության թվաքանակը 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 
19 818 

Численность населения на 1-ое января 

2020г., человек 

Population number as of January 1, 2020, person 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                

4 479 

в том числе:  
городское 

of which: 
urban 

   գյուղական                                                                  
15 339 

сельское 

rural 

Քաղաքային բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը,% 
22.6 

Удельный вес городского населения,% 

Share of urban population size,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակում շրջանի բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 

2019թ. վերջին,% 
13.3 

Удельный вес населения района в общей 

численности населения РА, на конец 2019г.,% 

Share of region population size in RA 

population size, as of the end of 2019,% 
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ԱՀ Մարտակերտի 
շրջանը զբաղեցնում է հան-

րապետության տարածքի հյու-

սիսային մասը` Խաչեն և Քոլա-

տակ գետերի ավազաններից 

դեպի հյուսիս ընկած ամբողջ 

հատվածը: Ընդգրկում է պատ-

մական Արցախի Ջրաբերդ գա-

վառը և Խաչեն ու Գյուլիստան 

գավառների զգալի մասը: 

 Արցախի պատմության 

մեջ ունեցած դերով, այստեղ 

առկա հսկայական հնագույն 

պատմաճարտարապետական 

եզակի կոթողների քանակով, 

ինչպես նաև անզուգական 

բնությամբ Մարտակերտի 
շրջանն առանձնահատուկ հե-

տաքրքրություն է ներկայաց-

նում: Բավական է նշել, որ 

Արցախի տարածքում մինչև 

այժմ հայտնի  հայկական հու-

շարձանների շուրջ 32.4 տոկո-

սը գտնվում է Մարտակերտի 

շրջանում: Դրանցից հատկա-

պես պատմական մեծ արժեք 

են ներկայացնում Գանձասարի 

վանքը, Կարմիր, Երիցման-

կանց, Եղիշե առաքյալի, Ամե-

նափրկիչ, Հոռեկա, Հավապը-

տուկ վանքերը, Խոխանակա-

բերդը, Պառավաձորի եկեղե-

ցին, Կաչաղակաբերդը, Ջրա-

բերդը, Մելիք Բեգլարյանների 

ապարանքը, Վանքասարը և 

ճարտապետական այլ համա-

լիրներ: 
Առանձնահատուկ է հատ-

կապես Գանձասարի վանքը: 
«13-րդ դարի հայկական 
ճարտարապետական հանրա-
գիտարան», այսպես է գնա-
հատել ռուս անվանի արվես-
տաբան Անատոլի  Յակոբսոնը 
Արցախի պատմաճարտարա-
պետական կանգուն հուշար-
ձանների գոհարը` Գանձա-
սարի վանքը: Տեղանքը, ուր 
գտնվում է վանքը, ծովի 
մակերևույթից մոտ 1300մ 

       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.     

         С наличием гигантских 

древнейщих историко-

архитектурных  редких 

обелисков, сыгравшие свою 

роль в истории Арцаха, а также 

с несравненной природой, 

Мартакертский  район 

представляет особый  интерес. 
Достаточно отме-тить, что 

32.4% известных до настоящего 

времени армян-ских 

памятников Арцаха  находятся 

в Мартакертском районе. Из 

них особенную историческую 

ценность представляют 

монастырь Гандзасар,   Кармир, 

Ериц-манканц,  апостола  

Егише, Аменапркич, Хорека, 

монас-тыри Аваптук, 

Хоханакаберд, церковь 

Паравадзор, Качаха-каберд, 

Джраберд, дворец Мелик 

Бегларянов, Ванкасар и другие 

архитектурные комплексы.        

      Особенно, уникален мо-

настырь Гандзасар. ,,Энцик-

лопедия армянской архи-

тектуры XIII века”, - так оце-

нил известный русский ис-

кусствовед Анатолий Якоб-сон 

жемчужину сохранив-шихся  

Арцахских  историко-

архитектурных памятников - 

монастырь Гандзасар. Мест-

ность, где расположен 

монастырь, нахо-дится на 

высоте 1300м над  уровнем 

моря  и окружен лесами и 

садами. Та часть Марта-

Martakert region is situated in the 

northern part of the republic –

occupying the territory to north 

of the Khachen and Kolatak river 

basins.It includes the  Jraberd 

gavar and a significant part of 

Khachen and Gulistan gavars of 

historical Artsakh. 

 

The Martakert region is of 

particular interest with its 

picturesque nature and the presence 

of gigantic ancient historical and 

architectural rare monuments, 

which played its role in the history 

of Artsakh.It is enough to note that 

32.4% of the well  known 

Armenian monuments of Artsakh 

are located in Martakert region. 

Gandzasar Monastery, Karmir, 

Yeritsmankants of Apostle 

Yeghishe, Amena Prkich, Khoreka, 

monasteries Avaptuk,Khokhana-

kaberd,the church Paravadzor, 

Kachaghakaberd, Jraberd, Melik 

Bagdasaryan's palace, Vankasar 

and other architectural complexes 

are of particular value.  

The monastery Gandzasar is 

especially unique. ''The 

encyclopedia of Armenian 

architecture of the 13th century '', -

in this way appreciated the famous 

Russian art critic Anatoly 

Yakobson the pearl of the  Artsakh 

historical and architectural 

monuments - the Gandzasar 

monastery. The area where the 

monastery is located is 1300 m 

above sea level and is surrounded 
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բարձրություն ունի, շրջապատ-
ված է անտառներով ու այգի-
ներով: Մարտակերտի շրջանի 
այն մասը, որտեղ Գանձասարի 
վանքն է, նախկինում մտել է 
Խամսայի հինգ մելիքություն-
ներից 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 իշխանա-

կան տոհմի շնորհիվ էլ 

Գանձասարը մինչև XIX դարի 

սկիզբը եղել է Արցախի 

կրոնական, քաղաքական, մշա-

կութային, տնտեսական, պաշ-

տոնական խոշոր կենտրոնը: 

Գանձասարը երկար ժամա-

նակ, 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: 

Շրջանի տարածքը հարուստ 

է պղնձի, բազմամետաղների, 

ոսկու և այլ մետաղային 

հանածոների, բազալտի, տու-

ֆի, կրաքարի պաշարներով: 

Շրջանի տարածքի մեծ 

մասը անտառածածկ է: 

Անտառներում շատ տարած-

ված են վայրի պտղատու 

ծառատեսակները: 

Մարտակերտի շրջանի 

բնակչությունը 2020թ. հունվա-

րի 1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության բնակչութ-

յան ընդհանուր թվաքանակի 

13.3 %-ը:  

кертского района, где нахо-

дится монастырь Гандзасар, в 

прошлом  входила в терри-

торию  самого могуществен-

ного из пяти меликств Хамсы- 

меликство Хачен. 

       Строительство  мона-стыря  

Гандзасар началось в 1216 году 

и закончилось в 1238году. 

Построил его пра-витель 

Хаченского меликства Гасан-

Джалалян (Гасан-Джа-лал-

Дола). Именно благодаря  

княжескому  роду  Гасан 

Джалалянов  Гандзасар до 

начала XIX века был 

религиозным, политическим, 

культурным, экономичес-ким,  

официальным крупным 

центром Арцаха. Монастырь  

долгое время, после XVвека, 

был резиденцией католико-

сата Армянской Церкви 

Агвана.  

По территории Марта-
кертского района  текут две 

сравнительно крупные реки -

Тартар (в прошлом - Трту) и 

Хачен со своими много-

численными  притоками. 

      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 Мартакерт-ского 

района на 1-ое января 2020г. 

составило  13.3 %.   общей 

численности населения  

Республики.  
       

 

by  forests and gardens. That part 

of the Martakert region, where the 

Gandzasar monastery is located, 

was a part of Khachen melikdom, 

the most powerful one amoung  

five melikdoms of Khamsa.  
 

The construction of the 

Gandzasar monastery started in 

1216 and ended in 1238. It was 

built by Hasan-Jalalyan (Hasan-

Jalal-Dola) the ruler of the 

Khachen melikdom. Due to the 

princely clan of  Hasan Jalal, until 

the beginning of the 19th century 

Gandzasar was the religious, 

political, cultural, economical and 

officially large center of Artsakh. 

After the 15th century, the 

monastery for a long time was the 

residence of the Catholicosate of 

the Armenian Church of Aghvan.  

 

Two large rivers the Tartar (in 

the past the Trtu) and the Khachen, 

with its numerous tributaries, flow 

through the territory of the 

Martakert region.  

The territory of the region is 

rich in copper reserves, various 

metals, gold and metal ores, basalt, 

tuff, limestone.  

 

The most part of the territory of 

region is covered with forests. 

Wild species of fruit trees are 

prevailing in the forests. 

 

 

The population of the Martakert 

region as of January 1, 2020 

amounted to 13.3% of the total 

population of the republic. 
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2019թ. շրջանի տնտե-

սության հիմնական հատված-

ների տեսակարար կշիռները 

հանրապետության համապա-

տասխան հատվածների ընդ-

հանուր ծավալում կազմել են. 

Удельные веса основных 

секторов экономики района в 

общих объемах соответству-

ющих основных секторов 

республики в 2019г. составили: 

 

 

In 2019 the share of economy  

main branches of RA Martakert 

region in total volume of 

correspondent  branches of the 

republic comprised: 

 

 արդյունաբերություն 39.7 %  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն 12.9 %  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 34.6 %  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն 
4.8 % 

 объем розничного 

товарооборота 

 retail trade 

turnover 

 ծառայություններ 2.5 %  услуги  services 

    

        Մարտակերտի շրջանի 
գյուղատնտեսությունը  զգա-

լիորեն տուժել է պատերազմա-

կան գործողությունների պատ-

ճառով: 8 բնակավայր, որտեղ 

հիմնականում զարգացած էր  

բուսաբուծությունը, ներկայումս 

ժամանակավորապես գտնվում է 

թշնամու վերահսկողության 

տակ, ևս 6-ը` ռազմական գործո-

ղություններից հետո բնակեցված 

չէ: 

Արդյունաբերությունը 
շրջանում նշանակալից տեղ և 

դեր ունի: Շրջանում  օտարեր-

կրյա ներդրումները հիմնակա-

նում իրականացվել են արդյու-

նաբերության ոլորտում: Հանրա-

պետության արդյունաբերական 

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  հանրապե-

տության էլեկտրաէներգիայի 

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 потен-циал 

производства электро-энергии 

республики.   

 

       

The agriculture of the Martakert 

region suffered significantly from 

the military actions: 8 settlements, 

where were developing the 

production of crop, are now 

temporarily under enemy control, 

6 settlements have not been 

inhabited after the military 

actions. 

 

 

Industry occupies a significant 

place and role in the region. In the 

region, foreign investments, were 

mainly made in industry. A 

significant part of the republic’s 

industrial production is provided 

by Base Metals CJSC, which 

produces non-ferrous metals. The 

region has an exclusive role in 

energy industries. Here is the 

main potential for electricity 

production in the republic. 
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 2019թ. շրջանում գործել են  35 

ցերեկային դպրոց, 2 արվեստի 

դպրոց, 1 մանկապատանեական 

ստեղծագործական կենտրոն,1 

գրադարան, 2 թանգարան, 4 

հիվանդանոցային հիմնարկ, 4 

գյուղական բժշկական ամբուլա-

տորիա,  37 բուժկետ և այլն:  

 

        В 2019г. в районе 
действовали 35 дневных школ, 2 

школы искусств, 1 центр детско-

юношеского творчес-тва, 1 

библиотека, 2 музея, 4 

больничных учреждения, 4 

сельские медицинские амбу-

латории, 37 мед-пунктов и др. 

      

In 2019 in region operated 35 day 

schools, 2 schools of art, 1 

children and youth creativity 

centre,1 library, 2 museums, 4 

medical institutions, 4 rural 

medical dispensaries, 37 medical 

posts etc. 

 

 

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРТАКЕРТСКОГО 

РАЙОНА, 2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE MARTAKERT REGION, 2019 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Բնակչությունը, մարդ 19 818 9 828 9 990 
Население, человек 

Population,person 

Ծնվածներ, մարդ 287 143 144 
Родившиеся, человек 

Births,person 

Մահացածներ, մարդ 196 91 105 
Умершие, человек 

Deaths,person 

Ամուսնություններ 104 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 24 X X 
Разводы 

Divorces 

Կրթություն  

 
   

Образование  

Education 

 

Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 
      

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

Attendance to educational 

institutions, person 

նախադպրոցական 523 267 256 
Дошкольное 

Pre school 

հանրակրթական 3 367 1667 1 700 
Общеобразовательное 

General education 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
760 587 173 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

musical, art schools, 

creative centres 
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Առողջապահություն        
Здравоохранение 

Public health 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

67 220 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений) 

annual attendace to 

polyclinic during the 

year(number of 

attendances) 

Մարզիկներ, մարդ 296 6  290  
Спортсмены, человек 

Sportsmen,person 

Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես գրանցված), 

մարդ 

113 83 30 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 

Unemployed(officialy 

registered),person 

Սոցիալական  

ապահովություն *) 
      

Социальное обеспечение*) 

Social insurance *) 

ընդամենը 

կենսաթոշակա-

ռուներ,տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

4 358 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

total number of 

pensioners as of the end 

of the year,person 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
      

Число посещений в течение 

года, человек 

Annual attendance during the 

year 

գրադարան 17 850 -- -- 
Библиотека 

Library 

համերգ 2 800 -- -- 
Концерт 

Concert 

թանգարան 25 893 -- -- 
Музей 

Museum 

Իրավական ոլորտ    
Правовая область  

Law sphere 

 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը, 

տարվա ընթացքում 

137 -- -- 

Число случаев 

преступлений в течение 

года 

Total crimes,during the 

year 

                                                 
* )Ներառված են Շահումյանի շրջանի տվյալները  

   Включены данные Шаумянского района. 

  Including data from Shahoumyan region 
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    Մարտակերտ քաղաքը  

շրջանի վարչական կենտրոնն է, 

որն  2020թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ ունի 5207 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 

2020г. имеет 5207 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.       

 

The Martakert town is an 

administrative center, which 

as of  January 1, 2020 had 

5207 inhabitants. The city is 

located on the border of the 

Kusapat valley and stretches 

to the Artsakh plateau. In this 

part, on the territory that 

extends from the valley to the 

Artsakh mountains, the 

Armenians often fought fierce 

battles against various 

barbarian tribes, as a result of 

which it received woven in 

the  battles name - Martakert. 
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Տարածքը, քառ. կմ 

1098.33 

Территория, кв.км 

Territory, sq.km 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 

9.3 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Territory share of the region in the 

territory of RA 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2020թ. հուլիսի 1-ի 

դրությամբ), հա                           60 239.6 

Земли сельскохозяйственного значения 

(на 1-ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands (as of July 1st, 2019) ha 

Քաղաքային համայնքներ                                                 

2 

Городские общины 

Urban communities 

Գյուղական համայնքներ                                                        

33 

Сельские общины 

Rural communities 

Գյուղական բնակավայրեր 

36 

Сельские местности 

Rural settlements  

Բնակչության թվաքանակը 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 

21 276 

Численность населения на 1-ое января 2020г., 

человек 

Population number as of January 1, 2020, person 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                

8 646 

в том числе:  
городское 

including: 
urban 

   գյուղական                                                                  

12 630 

сельское 

rural 

Քաղաքային բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը,% 40.6 

Удельный вес городского населения,% 

Share of urban population size,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակում շրջանի բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 

2019թ. վերջին,% 14.3 

Удельный вес населения района в общей 

численности населения РА, на конец 2019г.,% 

Share of region population size in RA population 

size, as of the end of 2019,% 

ԱՀ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ 
Շրջկենտրոնը` ք. Մարտունի 

 

МАРТУНИНСКИЙ РАЙОН РА 
Райцентр- г.Мартуни 

 

AR MARTOUNI REGION  
Region centre-Martouni town 
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ԱՀ Մարտունու շրջանը 

զբաղեցնում է հանրապետութ-

յան տարածքի հարավարևելյան 

մասը: Մյուս վարչական շրջան-

ների համեմատությամբ՝ այս 

շրջանը հարթավայրային է: 

Գրավում է պատմական Արցախ 

նահանգի Վարանդա գավառի մի 

մասը:  

Շրջանի արևմտյան կեսը 
նախալեռնային է, թույլ թեքութ-

յուն ունեցող մակերևույթ ունի, 

այստեղի կլիմայական պայման-

ներն առավել նպաստավոր են 

գյուղատնտեսության համար:  

Մարտունու շրջանի 
տարածքով հոսող գետերից 

համեմատաբար ջրառատը 

Վարանդան է` իր Ամարաս 

վտակով: Այն թափվում է Արաքս 

գետը: Մյուս գետերից համե-

մատաբար նշանավորը Խոնա-

շենն է, որն սկիզբ առնելով 

Բովուրխանի լեռնալանջերից, 

անցնում է Մարտունի քաղաքով 

և կորչում` Արցախի հարթա-

վայրում:  

Մարտունու շրջանի 
բնության հրաշալիքները հիշա-

տակելիս անհնար է չնշել 

հանրահայտ սոսենու (ղարա-

բաղցիներն անվանում են 

«տնջրե») մասին: Դա, հիրավի, 

բնական եզակի հրաշալիք է և 

մասնագետների գնահատմամբ` 

նախկին Խորհրդային Միության 

տարածքում գտնվող ամենա-

տարեց 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 պաշարնե-

րով` Ննգի, կավի պաշարներով` 

Ննգի և Կավահան գյուղերի 

 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 незначи-

тельно наклонную поверхность, 

здесь климатические условия 

более благоприятны для 

сельского хозяйства.  

      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.  

 

The Martouni region occupies the 

southeastern part of the Republic of 

Armenia.Unlike other regions, its 

relief is relatively flat. It occupies a 

part of melikdom Varanda  of the 

historical Artsakh. 

 

The western part of the region is 

piedmont, has a slightly sloping 

surface, here the climatic conditions 

are more favorable for agriculture. 

 

The deepest river flowing 

through the territory of the 

Martouni region, is the Varanda 

with its tributary Amaras, which 

flows into the Araks river. Amoung  

other rivers, the Khonashen is 

known, which originates from the 

mountain heights of Bovurkhan, 

passes through the town of 

Martouni and disappears in the 

Artsakh plain. 

 

Enumerating the wonders of 

the Martouni region, it certainly 

must be mentioned a platan tree 

(which the Karabakh people call 

TNJRE). This is  a truly  unique 

natural miracle and according to 

experts, it is the oldest tree located 

in the territory of the former Soviet 

Union (over 2000 years old). The 

circumference of the hollow at the 

base is more than 27m, the height 

of the tree is 54m. 

The bowels of the Martouni 

region are rich in reserves of 

limestone, basalt, marble, granite, 

clay. The environs of the village 

Norshen are rich in marble,  Nngi is 

rich in reserves of granite, the 

surroundings of the villages of Nngi 

and Kavakhan are rich in clay. 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2020 

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЦИФРАХ, 2020 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN FIGURES,2020 

274 

շրջակայքը: 

Արևմտյան մասում շրջա-

նը սահմանակից է Ասկերանի, 

հարավային մասում` Հադրութի 

շրջաններին, 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 պատմաճարտարա-
պետական մյուս հուշարձաննե-

րից նշանավոր են Ճարտար 

գյուղի Եղիշեի, Հերհեր գյուղի 

Ս.Գրիգորիս, Մավաս գյուղի 

վանքերը, Բերդաշենի ամրոցնե-

րը, Մեծ Նահատակ, Ս.Աստվա-

ծածին եկեղեցիները, Հացի 

գյուղի Ս. Աստվածածին եկեղե-

ցին ու դպրոցի հին շենքը, 

Թաղավարդ գյուղի անտառա-

ծածկ սարի վրա գտնվող 

Ղևոնդանց անապատի հուշար-

ձանները, Կաղարծի գյուղի 

Թարգմանչաց եկեղեցին և այլ 

հնություններ: 

 

      

Западная часть района граничит с 

Аскеранским, южная часть - с 

Гадрутским районами, юго-

восточная часть граничит с 

Физулинским, 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 
памятников 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.          

       

 

 

 

The western part of the region 

borders with Askeran, the southern 

part borders with Hadrout region, 

the southeastern part borders with 

Fizuli, and the north with Aghdam 

regions. 

 

There are 365 historical and 

architectural monuments  preserved 

on the territory of the region, the 

oldest of which is the Amaras 

monastery on the left bank of the 

Amaras river. Amaras monastery is 

as old as the Echmiadzin 

monastery. It was built at the 

beginning of the 4th century by 

Gregory the Illuminator, and later 

by  his grandson Grigoris. The 

latter was buried in Amaras. The 

monastery was not only a major 

religious, but also a cultural and 

defensive center, a stronghold of 

the economic power of Artsakh. In 

Artsakh, Mesrop Mashtoc began 

spreding Armenian script with 

Amaras, where he opened the first 

school of this large province of 

Armenia. 

 

Amoung  historical and 

architectural monuments of the 

region are well known monasteries  

such as Egishe  in the Chartar 

village, St. Grigoris in the Herher 

village, the monastery of the Mavas 

village, fortress of Berdashen, the 

Church of  St. Nahatak, the church  

of the Holy Virgin and the old 

school building of the Hatsi village, 

the Ghevond monuments which are 

situated on the forest-covered 

mountain of the Taghavard village, 

the church of Targmanchats of the 

Kagartsi village and other 

antiquities. 
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Մարտունու  շրջանի  

բնակչությունը 2020թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ կազմել է հանրա-

պետության բնակչության ընդ-

հանուր թվաքանակի 14.3 %-ը:  

2019թ. շրջանի տնտեսութ-

յան հիմնական հատվածների 

տեսակարար կշիռները հանրա-

պետության համապատասխան 

հատվածների ընդհանուր ծավա-

լում կազմել են. 

 

Население Мартунинского 
района на 1-ое января 2020г. 

составило 14.3 % от общей 

численности населения  

Республики.  

   Удельные веса основных 

секторов экономики района в 

общих  объемах соответствующих 

основных секторов республики в 

2019г. составили: 

 

The population of the 

Martouni region as of January 1, 

2020 amounted to 14.3 % of the 

total population of the republic. 

In 2019 the share of economy 

main branches of RA Martouni 

region in total volume of 

correspondent  branches of the 

republic comprised: 

 արդյունաբերություն 2.8 %  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն 21.6 %  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 7.0 %  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն 

9.0 %  объем розничного 

товарооборота 

 retail trade 

turnover 

 ծառայություններ 2.5 %  услуги  services 

 

 
Տնտեսության հիմքը 

գյուղատնտեսությունն է: 
Շրջանը գյուղատնտեսության 

զարգացման համար առավել 

նպաստավոր պայմաններ ունե-

ցող շրջաններից է: Ունի բազմա-

ճյուղ գյուղատնտեսություն` հա-

ցահատիկի մշակություն, խաղո-

ղագործություն, այգեգործութ-

յուն և պտղաբուծություն, 

անասնաբուծություն` իր բոլոր 

ենթաճյուղերով:   

Արդյունաբերության 

առաջատար ուղղությունը 

սննդամթերքի արտադրությունն 

է: 

2019թ. 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: 

Основа  экономики района  – 
сельское хозяйство. Район имеет 

особо благоприятные условия 

для развития сельского 

хозяйства. Имеет разноотрасле-

вое сельское хозяйство – выра-

шивание зерновых, виногра-

дарство, садоводство и 

плодоводство, животноводство 

со всеми подотраслями.  

      

 

Ведущее направление 

промышленности- производство 

пищевых продуктов. 

 

В 2019г. 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. 

 

The basis of the economy of the 

region is agriculture. The region 

has particularly favorable 

conditions for the development of 

agriculture. It has heterogeneous 

agriculture, grain cultivation, 

viticulture, horticulture and fruit 

growing, animal husbandry with all 

sub-sectors. 

 

 

The main trend of the industry 

- food production 

 

 

In 2019 in the region operated 

36 day schools, 2 schools of art, 1 

children and youth creativity centre, 

10 pre-school institutions,1 library, 

2 medical institutions, 5 rural 

medical dispensaries, 30 medical 

posts etc. 
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Գյուղերից առավել 

խոշորներն են` Բերդաշենը, 

Գիշին, Սոսը, Թաղավարդը, 

Մաճկալաշենը, Խնուշինակը, 

Հերհերը, Աշանը, Քերթը: 
 
 

   Более крупные села района  

Бердашен, Гиши, Сос, Тагавард, 

Мачкалашен, Хнущинак, Гергер, 

Ашан, Керт. 

       

        

   

The largest villages of the 

region are Berdashen, Gishi, 

Sos, Taghavard, Machkalashen, 

Khnushinak, Herher, Ashan, 

Kert. 

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРТУНИНСКОГО 

РАЙОНА, 2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE MARTOUNI REGION, 2019 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Բնակչությունը, մարդ 21276 10532 10744 
Население, человек 

Population,person 

Ծնվածներ, մարդ 265 138 127 
Родившиеся, человек 

Births,person 

Մահացածներ, մարդ 219 103 116 
Умершие, человек 

Deaths,person 

Ամուսնություններ 106 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 20 X X 
Разводы 

Divorces 

Կրթություն     
Образование  

Education 

Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 
   

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

Attendance to educational 

institutions, person 

նախադպրոցական 735 334 401 
Дошкольное 

Pre-school 

հանրակրթական 3642 1781 1861 
Общеобразовательное 

General education 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
999 747 252 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

musical,art 

schools,creative centres 

Առողջապահություն     
Здравоохранение 

Public health  

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

62192 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений) 

annual attendace to 

polyclinic during the 

year(number of 

attendances) 
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Մարզիկներ, մարդ 369 67 302 
Спортсмены, человек 

Sportsmen,person 

Գործազուրկներ (պաշտոնապես 

գրանցված), մարդ 
221 142 79 

Безработные(официально 

зарегистрированные), человек 

Unemployed(officialy 

registered),person 

Սոցիալական ապահովություն     
Социальное обеспечение 

Social insurance  

ընդամենը կենսաթոշակա-

ռուներ,տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

5331 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

total number of 

pensioners as of the end 

of the year,person 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում,  մարդ 
   

Число посещений в течение 

года, человек 

Annual attendance during the 

year 

գրադարան 18500 -- -- 
Библиотека 

library 

համերգ 300 -- -- 
Концерт 

concert 

թանգարան 2500 -- -- 
Музей 

museum 

Իրավական ոլորտ    
Правовая область  

Law sphere 

հանցագործության դեպքերի 

քանակը, տարվա ընթացքում 
110 -- -- 

Число случаев преступ-

лений в течение года 

Total crimes,during the 

year 

  

Մարտունի քաղաքը 

շրջանի վարչական կենտրոնն 

է 1924 թվականից, որն 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ ունի 

5619 բնակիչ: Մինչև XIX-րդ 

դարի սկիզբը այս բնակավայրը 

կոչվել է Խոնաշեն, կարճ 

ժամանակահատվածով` 

Նիկոլաևկա, այնուհետև կրկին 

Խոնաշեն, իսկ 1925թ., 

Մարտունի հեղափոխական 

ծածկանունը կրող Ա. 

Մյասնիկյանի մահից հետո, 

Մարտունի: 

        Город Мартуни является 

администра-тивным центром с 

1924 года и на  1-ое января 

2020г. имеет 5619 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. 

The Martouni town has been 

an administrative centre of the 

region since 1924 and  as of 

January 1,  2020 it  has  5619 

residents. Until XIX century this 

settlement was called 

Khonashen, Nikolaevka for a 

short time, then again 

Khonashen, and since 1925 - 

Martouni, after A. Myasnikyan's 

death,  who had a pseudonym 

Martouni 
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                 ԱՀ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆ  
                                      Շրջկենտրոնը՝  ք.Քարվաճառ 

 

ШАУМЯНСКИЙ РАЙОН РА 
Райцентр-г.Карвачар 

 

AR SHAHOUMYAN REGION  
Region centre-Qarvachar town 

 
 
 

 

 

 

 

 

Տարածքը, քառ. Կմ 
1 829.89 

Территория, кв.км 

Territory, sq.km 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 

15.5 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Territory share of the region in the 

territory of RA 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ), 

հա                           
138 610.4 

Земли сельскохозяйственного значения 

(на 1-ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands(as of July 1st,2019) ha 

Քաղաքային համայնքներ                                                 
1 

Городские общины 

Urban communities 

Գյուղական համայնքներ                                                        
40 

Сельские общины 

Rural communities 

Գյուղական բնակավայրեր 
60 

Сельские местности 

Rural settlements  

Բնակչության թվաքանակը 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 

3 262 

Численность населения на 1-ое января 

2020г., человек 

Population number as of January 1, 2020, 

person 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                

743 

в том числе:  
городское 

including: 
urban 

   գյուղական                                                                  
2 519 

Сельское 

rural 

Քաղաքային բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը,% 
22.8 

Удельный вес городского населения,% 

Share of urban population size, % 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակում շրջանի բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 

2019թ. վերջին,% 
2.2 

Удельный вес населения района в общей 

численности населения РА, на конец 

2019г., % 

Share of region population size in RA 

population size, as of the end of  2019, % 

   



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2020 

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЦИФРАХ, 2020 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN FIGURES,2020 

279 

Արցախի ազատագրումից 

հետո 1999թ. նախկին Քելբա-

ջարի շրջանի տարածքում 

ստեղծվեց ԱՀ Շահումյանի 
վարչական շրջանը: 

Անանիա Շիրակացին և 

Մ. Խորենացին հիշատակում էին 

այդ վայրը Վայքունիկ անվամբ: 

XII-XIII դարերից այն հիշատակ-

վում էր որպես Վերին Խաչեն, 

XVIII դարի կեսից` հայտնի էր 

Քոլան անվանմամբ: Ռուսաս-

տանի կազմի մեջ մտնելուց 

հետո այն ընդգրկված էր 

Ջիվանշիր գավառի մեջ մինչև 

խորհրդային իշխանության 

հաստատվելը: 

 Շրջանի տարածքում է 

գտնվում  Արցախի համեմատա-

բար 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 անասնա-

բուծության` հատկապես մանր 

եղջերավոր անասնաբուծության 

համար: Շրջանի բնակլիմայա-

կան  պայմանները նպաստավոր 

են մեղվաբուծության զարգաց-

ման համար: 

Շահումյանի շրջանի  
բնակչությունը 2020թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ կազմել է հանրա-

պետության բնակչության ընդ-

հանուր թվաքանակի 2.2 %-ը:  

В 1999г., после освобож-

дения 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 Дживан-

ширский гавар, до установ-

ления Советской власти.  
   
   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 высококачес-

твенной минеральной воды 

(Истису-Такджур минераль-

ных источников), а также 

мощное предприятие по про-

изводству минеральных вод, 

так как качество здешней ми-

неральной воды соответствует 

водам знаменитого Джермука. 

    Рельеф Шаумянского 
района горный, что способ-

ствует животноводству, осо-

бенно разведению мелкого 

рогатого скота. Климати-

ческие условия района 

благоприятны для развития 

пчеловодства.  

    Население Шаумянского  
района на 1-ое января 2020г. 

составило 2.2% от общей  

численности населения  

Республики.  

In 1999, after the liberation of 

Artsakh, on the territory of the 

former Qelbajar region, was 

formed the Shahoumyan 

administrative region. 

 

Anania Shirakashi and M. 

Khorenatsi mentioned this area by 

the name Vaikunik. From XII and 

XIII centuries, it was mentioned-

Upper Khachen, from the middle 

of the XVIII century it is known 

by the name Kolan. After 

becoming a part of  Russia, it was 

included in the Jivanshir Gavar, 

until the establishment of Soviet 

power. 

On the territory of the region 

originates a relatively large river 

of Artsakh – the Tartar (in the 

past  the Trtu). 

 

In the Shahoumyan region 

there is a prospect of creating a 

resort complex based on a high-

quality mineral water (Istisu-

Takjur mineral source ), as well as 

a powerful mineral water 

enterprise, because the quality of 

the local mineral water 

corresponds to the famous 

Jermuk). 

 
 

The relief of the 

Shahoumyan region promotes 

animal husbandry and small cattle 

breeding. The climatic conditions 

of the region are favourable for 

the development of beekeeping. 

 

The population of the 

Shahoumyan region as of January 

1, 2020 amounted to 2.2 % of the 

total population of the republic. 
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2019թ. շրջանի տնտե-

սության հիմնական ճյուղերի 

տեսակարար կշիռները հանրա-

պետության համապատասխան 

ճյուղերի ընդհանուր ծավալում 

կազմել են. 

      Удельные веса основных 

отраслей экономики района в 

общих  объемах соответству-

ющих основных отраслей рес-

публики в 2019г. составили: 

In 2019 the share of economy 

main branches of RA Qashatagh 

region in total volume of 

correspondent  branches of the 

republic comprised: 

 

 արդյունաբերություն 1.1 %  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն 2.4 %  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 8.8 %  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն 
0.6 % 

 объем розничного 

товарооборота 

 retail trade 

turnover 

 ծառայություններ 0.2 %  услуги  services 
 

 

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАУМЯНСКОГО РАЙОНА, 

2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE SHAHOUMYAN REGION, 2019 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 
из коих: 
of which 

 կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Բնակչությունը, մարդ 3 262 1 586 1 676 
Население, человек 

Population,person 

Ծնվածներ, մարդ 44 22 22 
Родившиеся, человек 

Births,person 

Մահացածներ, մարդ 15 4 11 
Умершие, человек 

Deaths,person 

Ամուսնություններ 21 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 3 X X 
Разводы 

Divorces 
Կրթություն  

 
   

Образование 

Education 

Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 
   

Посещаемость учебных 

заведений, человек 

Attendance to educational 

institutions, person 

նախադպրոցական 75 32 43 
Дошкольное 

 Pre-school education 

հանրակրթական 739 365 374 
Общеобразовательное 

General educational 

երաժշտական, արվեստի, 63 47 16 центры музыкальные, 
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 
из коих: 
of which 

 կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

գեղարվեստի կենտրոններ искусств, художеств 

musical,art 

schools,creative centres 

Առողջապահություն  
   Здравоохранение 

Public health  

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

3 166 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года (число 

посещений) 

annual attendace to 

polyclinic during the year 

(number of attendances) 

Մարզիկներ, մարդ 124 40 84 
Спортсмены, человек 

Sportsmen, person 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
   

Число посещений в течение 

года, человек 

Annual attendance during the 

year, person 

գրադարան 325 -- -- 
Библиотека 

Libraries 

համերգ 1000 -- -- 
Концерт 

Concert 

Իրավական ոլորտ    
Правовая область  

Law sphere 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը,տարվա 

ընթացքում 

27 -- -- 

Число случаев 

преступлений в течение 

года 

Total crimes,during the 

year 

 

Շահումյանի վարչական 
կենտրոնը Քարվաճառ քաղաքն 
է,  որն 2020թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ ունի 696 բնակիչ: 

Ազատագրական պայքարի 

ժամանակ այս քաղաքը խիստ 

տուժել է: Այժմ այն 

վերականգնվում  է: Շրջանը 

առանձնահատուկ հետա-

քրքրություն է ներկայացնում: 

Այստեղ են գտնվում 

Դադիվանքը և ճարտարա-

պետական այլ համալիրներ: 

Административный центр 

Шаумяна город Карвачар, 

который на 1-ое января 2020г. 

имеет 696 жителей.  Во время 

освободительной войны этот 

город  очень пострадал. Сейчас  

он восстанавливается. Район 

представляет особый интерес. 

В этом районе находится 

Дадиванк и другие архитек-

турные комплексы.     

The Qarvachar town is an 

administrative centre of the 

Shahoumyan region, which since  

January 1st, 2020 has 696 residents. 

During the liberation struggle, the 

town severely suffered. Now it is 

being restored. The area presents 

great interest. Dadivank and other 

architectural complexes are  located 

there. 
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                      ԱՀ ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆ                                                                                                            
Շրջկենտրոնը` ք. Շուշի 

                                           
ШУШИНСКИЙ РАЙОН РА 

Райцентр-г.Шуши  
 

AR SHOUSHI REGION  
Region centre-Shoushi  town 

 

Տարածքը, քառ. կմ 
381.64 

Территория,кв.км 

Territory,sq.km 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 

3.2 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Territory share of the region in the 

territory of RA 

Գյուղատնտեսական  նշանակության 

հողեր (2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), 

հա                           17 739.5 

Земли сельскохозяйственного значения 

(на 1-ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands (as of July 1st,2019)ha 

Քաղաքային համայնքներ                                                 
1 

Городские общины 

Urban communities 

Գյուղական համայնքներ                                                        
6 

Сельские общины 

Rural communities 

Գյուղական բնակավայրեր 
10 

Сельские местности 

Rural settlements  

Բնակչության թվաքանակը 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 

5 396 

Численность населения на 1-ое января 

2020г., человек 

Population number as of January 1, 2020, 

person 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                

4 231 

в том числе:  
городское 

of which: 
urban 

   գյուղական                                                                  
1 165 

Сельское 

rural 

Քաղաքային բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը,% 78.4 
Удельный вес городского населения, % 

Share of urban population size, % 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակում շրջանի բնակչության 

թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 

2019թ. վերջին,% 
3.6 

Удельный вес населения района в общей 

численности населения РА, на конец 

2019г.,% 

Share of region population size in RA 

population size, as of the end of 2019, % 
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ԱՀ Շուշիի շրջանը  

զբաղեցնում է Արցախի Հանրա-

պետության տարածքի հարավ-

արևմտյան փոքր հատվածը` 

Ղարաբաղի լեռնաշղթայի կեն-

տրոնական մասը: Արցախի 

Հանրապետության ամենափոքր 

շրջանն է: Հյուսիսային և արևել-

յան մասում սահմանակից է 

Ասկերանի շրջանին, հարավա-

յին մասում` Հադրութի շրջանին, 

իսկ արևմտյան մասում` 

Քաշաթաղի շրջանին: 

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 անցյա-

լով: Գտնվում է Շուշի քաղաքից 

2 կմ հեռավորության վրա` 

Կարկառ գետի ձախ ափին, այդ 

գետի անդնդախոր կիրճի 

զառիթափ քարաժայռի ստորո-

տում: Տեղանքը շատ բարդ է, 

բայց նաև յուրահատուկ գեղեց-

կություն ունի, օդն ու ջուրը 

մաքուր են: Շրջակայքում կան 

     Шушинский район РА 
занимает небольшую террито-

рию юго-западной части Рес-

публики Арцах и центральную 

часть Карабахского горного 

хребта. Является самым малень-

ким 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 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 прош-

лым. 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, 

The Shoushi region of the 

Republic of Artsakh  occupies a 

small territory of the 

southwestern part of the Artsakh 

Republic and the central part of 

the Karabakh mountain range. It 

is the smallest region of the 

republic. In the northern and 

eastern parts it borders with the 

Askeran region, in the southern 

part with the Hadrout  region, in 

the western part with the 

Qashatagh region.  

The entire surface of the area 

is completely rocky,  covered with 

forests and shrubs. In the 

southern part of the region is Mets 

Qirs mountain, the height of 

which  is 2725 m. The Karkar, 

river with its many flowing 

tributaries, flows through the 

territory. All tributaries flow 

along the picturesque, deep 

gorges, of which the Shoushi 

gorge is especially famous 

 

There are 152 Armenian 

historical and architectural 

monuments in this small area, 

most of which are located in  

Shoushi town. 

Amoung the rural settlements 

of the Shoushi region , the largest 

village is Qarin tak, with a rich 

historical past. Qarin tak is located 

at a distance of 2 km from 

Shoushi, in a deep gorge, on the 

left bank of the Karkar river, at 

the foot of a steep rocky cliff. The 

area has a complex relief, but at 

the same time it has  a peculiar 

beauty, clean air and clear water. 

There are historical monuments in 

the surroundigs of the region, 
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պատմական հուշարձաններ, 

կամուրջներ, ջրաղացներ, քա-

րանձավային շինություններ: 

Այդ քարանձավներից մեկի 

վերաբերյալ, որը գտնվում է 

գյուղի հյուսիսային մասում, 

հետաքրքիր տվյալներ է բերված 

Մակար եպիսկոպոս Բարխու-

դարյանցի «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 բնակա-

վայրերից նշանավոր է փա-

ռավոր պատմություն ունեցող 

Բերդաձորի հովտի Հինշեն 

գյուղը (որը խորհրդային 

իշխանության տարիներին ան-

վանվել է Կիրով): Հինշենը 

(ինչպես նաև պատմական 

Արցախի Բերդաձոր գավառի 

Մեծշեն գյուղը) երբեմն հենց 

այդպես էլ անվանվում է` 

Բերդաձոր: Այն առավել հին 

պատմություն ունեցող բնակա-

վայր է, հերոսաբար պաշտպան-

վել է պարսիկ, թաթար-մոնղոլ, 

թուրք նվաճողների հաճա-խակի 

հարձակումներից: Այդ հերոսա-

կան գյուղը 1988թ. սկզբից մինչև 

1992թ. մայիսի 9-ը, այսինքն` 

մինչև Շուշի քաղաքի լրիվ 

ազատագրումը, պաշտպանվում 

էր ադրբեջանական հրոսակների 

ամենօրյա հարձակումներից: 

Շուշիի շրջանի  բնակ-
չությունը  2020թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ կազմել է հանրապե-

տության բնակչության ընդհա-

նուր թվաքանակի 3.6 %-ը:  

 

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, Бердадзор-

ской 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 1988г. до 9 мая 

1992г.-полного освобождения 

города Шуши, оборонялось от 

каждодневных нападений 

азербайджанских разбойников.   

        

    Население Шушинского  
района на 1-ое января 2020г. 

составило 3.6 % от общей 

численности населения  

Республики. 

 

bridges, mills, cave striations. 

Bishop Makar Barxudaryan's book  

''Artsakh'' contains an interesting 

information about one  of the cave 

which   is located in the northern 

part of the village,. The author 

notes that the entrance of  this 

cave is round, difficult to pass, the 

cave is deep, very dark and long, 

the end of which almost  reaches 

till the  Shoushi town. He also 

notes that without a lantern it is 

impossible to enter and go 

forward. Water flows in the 

bowels of the cave. 

 

Amoung other settlements of 

Shoushi region, the  village 

Hinshen in Berdadzor Valley is 

famous for its glorious 

history(which during the years of 

Soviet power was called Kirov). 

Hinshen (as well as the village  

Mets shen of Berdadzor Gavar of 

historical Artsakh), sometimes is 

called Berdadzor. This settlement, 

with more ancient history, 

heroically defended itself from 

frequent attacks by Persian, Tatar-

Mongolian and Turkish invaders. 

This heroic village from 1988 

until the full liberation of the  

Shoushi town May 9, 1992, 

defended itself against every day 

attacks by Azerbaijan robbers. 

The population of the Shoushi 
region as of January 1, 2020 

amounted to 3.6 % of the total 

population of the republic. 
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2019թ. շրջանի  տնտե-

սության հիմնական հատված-

ների տեսակարար կշիռները 

հանրապետության համապա-

տասխան հատվածների ընդհա-

նուր ծավալում կազմել են. 

Удельные веса основных 

секторов экономики района в 

общих  объемах соответству-

ющих основных сектаров 

республики в 2019г. составили:      

 

 

In 2019 the share of economy 

main branches of RA Shoushi 

region in total volume of 

correspondent  branches of the 

republic comprised: 

 

 արդյունաբերություն 0.5 %  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն 1.5 %  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 2.3 %  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն  

1.6 % 

 

 объем розничного 

товарооборота  

 retail trade 

turnover  

 ծառայություններ 2.1 %  услуги  services 

Գյուղատնտեսության 

առաջատար ճյուղը անասնա-

բուծությունն է:  

 

2019թ. շրջանում գործել է 7 

ցերեկային դպրոց, 1 արվեստի 

դպրոց, 1 մանկապատանեական 

ստեղծագործական կենտրոն, 1 

արհեստագործական ուսումնա-

րան, 2 ՄՄՈՒՀ, 1 ԲՈՒՀ, 1 

գրադարան, 1 հիվանդանոց, 7 

բուժկետ և այլն:             

 

 

 

 

       Ведущая отрасль  сельского  
хозяйства -это  животноводство. 

    

   

В 2019г. в районе действовали  7 

дневных школ, 1 школа 

искусств, 1 центр детско-

юношеского творчества, 1 

ремесленное училище, 2 

средне-специальных учебных 

заведения, 1 высшее учебное 

заведение, 1 библиотека, 1 

больница, 7 медпунктов и др. 

 

     

The leading branch of the 

agriculture is animal husbandry. 

 

 

In 2019 in the region operated 

7 day schools, 1 school of art, 1 

children and youth creativity 

centre, 1 vocational school, 1 

library,  1 medical institution, 7 

medical posts etc. 

.  
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ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ШУШИНСКОГО РАЙОНА, 2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE SHOUSHI REGION, 2019 

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 

Բնակչությունը, մարդ 5 396 2733 2 663 
Население, человек 

Population,person 

Ծնվածներ, մարդ 79 38 41 
Родившиеся, человек 

Births,person 

Մահացածներ, մարդ 28 12 16 
Умершие, человек 

Deaths,person 

Ամուսնություններ 28 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 5 X X 
Разводы 

Divorces 

Կրթություն     
Образование 
Education 

Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 
   

Посещаемость учебных 

заведений, человек 
Attendance to educational 

institutions, person 

նախադպրոցական 260 141 119 
Дошкольное 

Pre-school  

հանրակրթական 928 482 446 
Общеобразовательное 

General education 

երաժշտական, 

արվեստի, գեղարվեստի 

կենտրոններ 

701 534 167 

центры 

музыкальные, 

искусств, художеств 
musical,art 

schools,creative centres 

միջին մասնագիտական 471 149 322 
средне-специальное 

Secondary special 

բարձրագույն 958 160 798 

Высшее 

Higher vocational 

educational 

Առողջապահություն        
Здравоохранение 

Public health 

հաճախել են 

պոլիկլինիկա տարվա 

ընթացքում 

(հաճախումների 

քանակը) 

11 231 -- -- 

посещали 

поликлиники в 

течение года(число 

посещений) 
annual attendace to 

polyclinic during the 

year(number of 
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

male 
attendances) 

Մարզիկներ, մարդ 148 22 126 
Спортсмены, человек 

Sportsmen,person 

Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 

95 41 54 

Безработные (официально 

зарегистрированные), 

человек 
Unemployed(officialy 

registered),person 

Սոցիալական 

ապահովություն  
      

Социальное обеспечение 

Social insurance  

ընդամենը 

կենսաթոշակառուներ, 

տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

1 007 -- -- 

всего пенсионеров,  

на конец 

года,человек 
total number of 

pensioners as of the end 

of the year,person 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
     

Число посещений в течение 

года, человек 
Annual attendance during the 

year,person 

գրադարան 6 200 -- -- 
Библиотека 

library 

թատրոն 8 063 -- -- 
Театр 

theatre 

համերգ 2 450 -- -- 
Концерт 

concert 

թանգարան 19 074 -- -- 
Музей 

museum 

Իրավական ոլորտ      
Правовая область 

Law sphere 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը, 

տարվա ընթացքում 

32 -- -- 

Число случаев 

преступлений в 

течение года 
Total crimes,during the 

year 

 

Շուշի  քաղաքը շրջանի 

վարչական կենտրոնն է, որն 

2020թ. հունվարի 1-ի դրութ-

յամբ  ունի 5005 բնակիչ: 

Город  Шуши  является 

административным центром  

района, который по состоянию 

на 1-ое января 2020г. имеет 

5005 жителей. 

The Shoushi town is an 

administrative centre of the 

region, which as of January 1, 

2020  has 5005 residents 
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Տարածքը, քառ. կմ 
3 376.57 

Территория,кв.км 

Territory,sq.km 

ԱՀ տարածքում շրջանի տարածքի 

տեսակարար կշիռը,% 

28.6 

Удельный вес территории района в 

территории РА,% 

Territory share of the region in the 

territory of RA 

Գյուղատնտեսական  նշանակության հողեր 

(2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ), հա                           
151 784.7 

Земли сельскохозяйственного значения 

(на 1-ое июля 2019г.), га 

Agricultural lands (as of July 1st,2019)ha 

Քաղաքային համայնքներ                                                 
4 

Городские общины 

Urban communities 

Գյուղական համայնքներ                                                        
50 

Сельские общины 

Rural communities 

Գյուղական բնակավայրեր 
105 

Сельские местности 

Rural settlements  

Բնակչության թվաքանակը 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 

11 673 

Численность населения на 1-ое января 

2020г., человек 

Population number as of January 1, 

2020, person 

     այդ թվում`՝ 

   քաղաքային                                                                

3 603 

в том числе: 
 городское 

of which: 
urban 

   գյուղական                                                                  
8 070 

сельское 

rural 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը,% 30.9 
Удельный вес городского населения,% 

Share of urban population size,% 

ԱՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

շրջանի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը, 2019թ. վերջին,% 

7.8 

Удельный вес населения района в общей 

численности населения РА, на конец 

2019г.,% 

Share of region population size in RA 

population size, as of the end of 2019,% 
 

 

ԱՀ ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆ 
Շրջկենտրոնը՝  ք. Բերձոր 

 

КАШАТАГСКИЙ РАЙОН РА 
Райцентр-Бердзор 

 

AR QASHATAGH REGION  
Region centre-Berdzor town 
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Արցախի ազատագրու-
մից հետո, 1994թ. հուլիսին 

նախկին Լաչինի շրջանի 

տարածքում ստեղծվեց Քաշա-

թաղի վարչական շրջանը: 

Ամբողջապես հայերով բնա-

կեցված Արցախի անբաժանելի 

մասը հանդիսացող այդ տա-

րածքը` 1920-ական թվական-

ների 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 կազմի մեջ: 

Այդպիսով, այդ նեղ շերտով 

ամբողջապես հայաբնակ ԼՂԻՄ-

ը անջատվեց մայր Հայաստա-

նից: Ահա այդ տոհմիկ 

հայկական տարածքում էլ 

ձևավորվեց այժմյան Քաշաթա-

ղի 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 այգեգործութ-

յան, պտղաբուծության, բանջա-

րաբոստանային մշակաբույսերի 

աճեցման համար:  
Կլիմայական պայման-

ները չոր մերձարևադարձային 
են: Քանի որ տարածքի մեծ 

          После освобождения 
Арцаха, в июле 1994 г. на 

территории бывшего Лачин-

ского района был создан Ка-

шатагский административный 

район. Территория, полнос-

тью 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 от-

дельный административный 

район  входил не в НКАО, а  

непосредственно в состав 

Азербайджана. Так, пол-

ностью заселенная армянами 

НКАО, отделилась от мать 

Армении. Сейчас на этой 

исконно армянской террито-

рии и сформировался нынеш-

ний Кашатагский район.  

       Кашатагский район 

охватывает средний и верхний 

бассейн армянской 

исторической реки Хагару. 

       Рельеф  Кашатагского 
района скалистый, поверх-

ность резко-обрывистая. 

Северная часть приближается  

к Карабахской (или Сюник-

ской) вулканической возвы-

шенности. Большой интерес  

представляют долины реки 

Хагару и ее правого притока-

реки Ахавногет, где разме-

щена большая часть насе-

ленных пунктов. Эти реки 

достаточно полноводные и 

играют решающую роль в 

развитии садоводства, плодо-

водства, также для выращи-

вания овощебахчевых культур.  

      Климат сухой субтро-

пический. Так как  большая 

часть территории горная  и 

 

After the liberation of Artsakh in 

July 1994, on the territory of the 

former Lachin region was founded 

the Qashatagh administrative region. 

The territory that was wholly 

inhabited by Armenians,which  has 

been an integral part of Artsakh 

since the 1920, at that moment 

Artsakh was forcibly transferred to 

Azerbaijan, Armenians had been 

evicted, and the territory was settled 

by Kurds , after Kurds it was settled 

by Turkic-Azerbaijans , and as  a 

separate administrative region was 

not included in NKAR, but directly  

into composition of Azerbaijan. 

Thus, NKAO, completely inhabited 

by Armenians, was separated from 

Armenia. Now, in this primordially 

Armenian territory, the present 

Qashatagh region was formed. 

 

Qashatagh region comprises the 

middle and upper basin of the 

Armenian historical Hagar river. 

 

The  relief of Qashatagh region is 

mountainous. The surface is sharply 

steep. The northern part abuts the 

Karabakh (or Syunik) volcanic hill. 

 The valleys of the Hagar River and 

the right tributary of the 

Aghavnoget River causes great 

interest, where most of the 

settlements are located. These rivers 

are quite fruitful and play a decisive 

role in the development of 

gardening, fruit growing, and also 

for the cultivation of vegetable and 

melon crops. 

 

The climate is dry subtropical. 

As most of the territory is 
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մասը լեռնային է ու խիստ 
կտրտված, շատ վայրերում 
թփուտածածկ, ապա հողա-
գործության համար նպաստա-
վոր պայմաններ ունեն միայն 
նշված գետերի նեղ հովիտները: 
Մյուս, ընդարձակ տարածք-
ները, մանավանդ  բարձրադիր 
վայրերը նպաստավոր են 
անասնապահության, հատկա-
պես մանր եղջերավոր անաս-
նապահության 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 2020թ. հունվարի 

1-ի դրությամբ կազմել է 

հանրապետության 

բնակչության ընդհանուր 

թվաքանակի  7.8%-ը:  

2019թ. շրջանի  

տնտեսության հիմնական 

հատվածների տեսակարար 

կշիռները հանրապետության 

համապա-տասխան 

հատվածների ընդհանուր 

ծավալում կազմել են. 

 

обрывистая и многие места 

покрыты кустарниками, то 

для земледелия благоприятны 

только узкие речные долины 

указанных рек. Остальные 

огромные территории, осо-

бенно высокогорные места, 

благоприятны для развития 

животноводства, особенно 

мелкого рогатого скота.  

     Кашатагский район явля-
ется важнейшим  звеном,  
соединяющим  мать Армению  
с Арцахом. Роль района 

неоценима особенно тем, что 

по ее территории  проходит 

“дорога жизни Арцаха”- авто-

мобильная трасса, которая 

была построена за счет 

средств общеармянского фон-

да “Армения”, открытие кото-

рой состоялось 2 сентября 

1998 года, в день годовщины 

провоз-глашения независи-

мости НКР.     

Население Кашатагского 
района на 1-ое января 2020г. 

составило 7.8 % от общей 

числен-ности населения  

республики.  

 Удельные веса основных 

секторов экономики района в 

общих  объемах 

соответствующих основных 

секторов республики в 2019г. 

составили:     

mountainous and steep and many 

places are covered with shrubs, only 

narrow river valleys of these rivers 

are favorable for agriculture. The 

remaining vast areas, especially 

mountainous places, are favorable 

for the development of animal 

husnbandry, especially small cattle. 

 

The Qashatagh region is an 

important link connecting mother 

Armenia with Artsakh. Especially 

the role of the region is invaluable, 

because   through its territory runs 

''the Artsakh life road'', a highway 

built by means of  the Pan-

Armenian Fund of Armenia, the 

opening of which took place on 

September 2, 1998, the Day of the 

anniversary of the declaration of 

independence of the NKR. 

 

 

The population of the Qashatagh 

region as of January 1, 2020 

amounted to 7.8 % of the total 

population of the republic. 

 

In 2019 the share of economy 

main branches of RA Qashatagh 

region in total volume of 

correspondent  branches of the 

republic comprised: 

 

 արդյունաբերություն 3.0 %  промышленность  industry 

 գյուղատնտեսություն 23.9 %  сельское хозяйство  agriculture 

 շինարարություն 10.9 %  строительство  construction 

 մանրածախ առևտրի 

շրջանառություն  
1.9 % 

 объем розничного 

товарооборота  

 retail trade 

turnover  

 ծառայություններ 0.6 %  услуги  services 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2020 

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЦИФРАХ, 2020 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN FIGURES,2020 

291 

Քաշաթաղի շրջանն ունի 

տնտեսության զարգացման 

համար լայն հնարավորութ-

յուններ և բնական նպաս-

տավոր պայմաններ` հացահա-

տիկային մշակաբույսերի ար-

տադրության,  պտղաբուծութ-

յան և բանջարաբոստանային 

տնտեսության զարգացման 

համար: 

2019թ. շրջանում գործել է  53 

ցերեկային դպրոց, 1 արվեստի 

դպրոց, 1 գրադարան, 1 թան-

գարան, 2 հիվանդանոցային 

հիմնարկ, 3 գյուղական 

բժշկական ամբուլատորիա, 53 

բուժկետ և այլն:  

        Кашатагский район имеет  

широкие возможности и 

реальные благоприятные усло-

вия для развития экономики: 

производства зерновых куль-

тур, плодоводства и для 

развития овоще-бахчевого 

хозяйства. 

  В 2019г. в районе дей-
ствовали 53 дневных школ,1 

школа искусств, 1 библиотека, 

1 музей, 2 больничных 

учреждения, 3 сельских 

медицинских амбулаторий, 53 

медпунктов и др. 

               

 

Qashatagh region has wide 

opportunities and conditions for the 

development of the economy: as 

production of cereals, development of 

vegetable and melon farms. 

 

 

 

 

In 2019 in the region operated 53 

day schools, 1 school of art, 1 library, 

1 museum, 2 medical institutions, 3 

rural medical dispensaries, 53 

medical posts etc. 

 

 

ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2019թ. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАШАТАГСКОГО РАЙОНА, 

2019г. 

SOME INDICATORS OF SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE QASHATAGH REGION, 2019 

 

 

Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

Male 

Բնակչությունը, մարդ 11 673 5 669 6 004 
Население, человек 

Population,person 

Ծնվածներ, մարդ 116 51 65 
Родившиеся, человек 

Births, person 

Մահացածներ, մարդ 40 18 22 
Умершие, человек 

Deaths,person 

Ամուսնություններ 75 X X 
Браки 

Marriages 

Ամուսնալուծություններ 13 X X 
Разводы 

Divorces 

Կրթություն  

 
   

Образование 

Education 

 

Հաճախումը կրթօջախներ, 

մարդ` 
     

Посещаемость  учебных 

заведений, человек 

Attendance to 

educational institutions, 

person 

նախադպրոցական 175 96 79 
Дошкольное 

Pre-school 
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Ընդամենը 

Всего 

Total 

 

նրանցից` 

из коих: 

of which: 
 

կանայք 

женщины 

female 

տղամարդիկ 

мужчины 

Male 

հանրակրթական 2 068 1 024 1 044 
Общеобразовательное 

General education 

երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի կենտրոններ 
321 219 102 

центры музыкальные, 

искусств, художеств 

musical, art schools, 

creative centres 

Առողջապահություն        
Здравоохранение 

Public health 

հաճախել են պոլիկլինիկա 

տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 

16 987 -- -- 

посещали поликлиники 

в течение года(число 

посещений 

annual attendace to 

polyclinic during the 

year(number of 

attendances) 

Մարզիկներ, մարդ 181 29 152 
Спортсмены, человек 

Sportsmen,person 

Գործազուրկներ 

(պաշտոնապես 

գրանցված),մարդ 

50 33 17 

Безработные(официальн

о зарегистрированные), 

человек 

Unemployed(officialy 

registered),person 

Սոցիալական ապահովություն       
Социальное обеспечение 

Social insurance 

ընդամենը 

կենսաթոշակա-

ռուներ,տարեվերջի  

դրությամբ, մարդ 

1 171 -- -- 

всего пенсионеров, на 

конец года,человек 

total number of 

pensioners as of the end 

of the year,person 

Հաճախումների քանակը 

տարվա ընթացքում, մարդ 
     

Число посещений в течение    

года, человек 

Annual attendance during the 

year 

գրադարան 3 056 -- -- 
Библиотека 

library 

համերգ 3 050 -- -- 
Концерт 

concert 

թանգարան 1 743 -- -- 
Музей 

museum 

Իրավական ոլորտ       Правовая область Law sphere 

հանցագործության 

դեպքերի քանակը,տարվա 

ընթացքում 

140 -- -- 

Число случаев 

преступлений в течение 

года 

Total crimes,during the 

year 
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Բերձոր  քաղաքը  շրջա-
նի վարչական կենտրոնն է  

1706 բնակչով: Բերձորը 

գտնվում է Գորիս-Ստեփանա-

կերտ մայրուղու վրա, Հագարու 

գետի ձախ ափին, Ղարաբաղի 

լեռնաշղթայի հարավ-արևմտ-

յան թփուտա-ծածկ լեռնալան-

ջի վրա: 1990-ական թվակա-

նների սկզբին տեղի ունեցած 

ազգային ազատագրական պա-

տերազմի ժամանակ այս 

քաղաքը խիստ տուժել է, 

տների մեծ մասը ավերվել է: 

Այժմ այն շարունակվում է 

վերականգնվել, բարեկարգվել: 

Այստեղ գործում են դպրոցներ, 

մշակույթի և առողջապահութ-

յան օջախներ: 1998թ. մայիսին 

քաղաքի կենտրոնում, Գորիս-

Ստեփանակերտ մայրուղու աջ 

մասում բացվել բազալտակերտ 

Ս. Համբարձում եկեղեցին: 

 Город Бердзор является 
административным центром 
района с 1706 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 продол-

жает восстанавливаться, благо-

устраиваться. Здесь функцио-

нируют школы, культурные и 

оздоровительные заведения. В 

мае 1998г. в центре города  на 

правой стороне трассы Горис - 

Степанакерт открыта постро-

енная из базальта церковь Св. 

Амбарцума.   

 

 

The  Berdzor town  is an 

administrative centre of the region 

with 1706 residents. It is situated on 

the Goris-Stepanaker highway,  on 

the left side of the Hagar River, on a 

shrubby mountainside of the 

southwestern part of the Karabakh 

Range. During the national liberation 

war , in the beginning of  1990 , the 

region was damaged and houses were 

destroyed. At present the region 

continues  recovering and   

improving. There are schools, culture 

and health centres. In May 1998, in 

the  center of the town, on the right 

side of the Goris Stepanakert 

highway, was opened the basalt 

church of St. Hambardzum. 

 

 


