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Արարատ

Աշ խար հում ա մեն պահ ինչ-որ տեղ անձր ևում է: Եվ անձր ևի պա-

հին ու անձր ևից հե տո ար ևի լույ սի խա ղով ծիա ծան վում է եր կին-

քը ինչ-որ մե կի ար տի վրա, ու ինչ-որ մե կի ե րե խան հրճվում է` 

ա ռա ջին ան գամ տես նե լով բնութ յան հրաշ քը: Հրճ վում է ան հոգ ու դեռ ան-

տեղ յակ, որ երկ րագն դի վրա կա մի տեղ, ուր երկն քի ար ցուն քոտ ժպի տը 

հե ռա վոր մի օր նշա նա վո րել է մար դու ու նրա սե րունդ նե րի հա րատ ևութ-

յու նը: Եվ օ րե րից մի օր, ար դեն պատ անի, գու ցե ի մա նա, որ մեծ աշ խար հի 

փոք րիկ անկ յու նում ծվա րել է մի դաշ տա վայր, ուր ա րա րի չը, ըստ ա վան-

դութ յան, ուխտ կա պեց մար դու հետ ու խոս տա ցավ նրան մշտնջե նա կան 

ցանքս ու բեր քա հա վաք, ցուրտ ու տաք, ա մառ ու ձմեռ, գի շեր ու ցե րեկ, 

ուր ա րա րի չը օրհ նեց մար դուն ու նրա որ դի նե րին և  ծիա ծա նեց եր կին քը՝ 

որ պես հա վերժ հի շե ցում իր խոս տու մի:

 Մի լիո նա վոր պա տա նի նե րի հա մար Ա րա րատ եր կի րը թերևս կմնա 

որ պես բիբ լիա կան ա վան դութ յուն միայն:  Սա կայն հար յուր հա զար նե րի 

հա մար, Ա րա րա տի ու  Գե ղա մա լեռ նե րի միջև, Ա րաք սի ու Ա զա տի հով տում 
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փռված բիբ լիա կան հո ղը, որ վկա դար ձավ ա րար չի ու մար դու միջև ուխ-

տին ու տե սավ ա ռա ջին ծիա ծա նը, տուն է ու հա մայնք, տքնութ յան արտ է 

ու գի նու հնձան, խա ղո ղի տնկարկ է ու ծի րա նի այ գի, դպրոց է զա վակ նե րի 

հա մար ու աշ խա տա վայր, ծնո ղա կան գիրկ է ու պա պե րի հանգր վան...

 Մե րօր յա Ա րա րատն այ սօր էլ յու րօ րի նակ  Նոյան  Տա պան է՝ հայ գե նի 

ու հայ մշա կույ թի թան գա րան. Ա րա րատ յան դաշ տի այս անկ յու նը հա զա-

րամ յակ ներ շա րու նակ ըն դու նել, պատս պա րել ու սնել է հա յի սե րունդ նե-

րին՝ պատ մա կան  Հա յաս տա նի ու  Հայ կա կան  Լեռ նաշ խար հի գրե թե բո լոր 

անկ յուն նե րից ու շե նե րից:  Հա ճախ մի բնա կա վայ րից մյուսն ըն դա մե նը 

ե րեք կի լո մետր անց նե լով, մշա կու թա յին հա զա րա վոր կի լո մետ րեր ես 

կտրում. այն շե նե րը որ տե ղից Ա րա րատ են հա սել հար ևան հա մայնք նե-

րի բնա կիչ նե րի նախ նի նե րը, եր բեմն ի րա րից հե ռու էն ե ղել եր կու սու կես 

հա զար կի լո մետր: Եր կու հա զար քա ռա կու սի կի լո մետ րի վրա կողք-կող քի 

փռված են հա յոց շե նե րը, ա սես  Հա յոց Աշ խար հի քար տե զի՝ պատ մութ յան 

հող մե րից քշված պա տա ռիկ ներ.  Մա կու ու Ս պա հան,  Խոյ ու  Սալ մաստ, 

 Վան ու  Շա տախ,  Սա րի ղա միշ,  Մուշ, Էրզ րում, Ար դա հան ու  Ղա րա դաղ, 

 Սուր մա լու,  Նուխ ու  Բիթ լիս,  Խար բերդ, Ուր միա,  Մոքս ու  Մամր տան, 

 Խա նի շան,  Թի մար ու  Գա վաշ,  Կարճ կան,  Հա կուկ ու  Հաղ պակ... և 

 Նա խիջ ևան,  Բա քու,  Սում գա յիթ ու  Մին գե չաուր, և  Սի րիա ու  Լի բա նան... 

Այն հո ղը, ուր հա յը հիմ նեց իր ա ռա ջին թատ րոնն ու երկր պա գեց մար-

դա սեր աստ ված նե րի ոս կե ձույլ բա գին նե րին, ուր հա վա տաց փրկութ յուն 

քա րո զող ա ռաք յալ նե րին, ուր ստեղ ծեց ա ռա ջին խաչ քա րը, ուր հար յու-

րա վոր զան գե րի ղո ղան ջով լե զու ա ռան հա յի ե կե ղե ցի նե րը, ա մեն ան գամ 
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գրկա բաց ըն դու նել է իր զա վակ նե րին: Եվ զա վակ նե րը շնոր հա կալ ե ղան 

Ա րա րա տի բա րե բեր հո ղին, հեր կե ցին ու հասց րին բեր քեր, հիմ նե ցին 

դպրոց ներ ու ցրե ցին ճա կա տագ րի խա վա րը:

 Պա րարտ է Ա րա րա տի հո ղը, թերևս ա մե նա բեր քա տուն՝ հա զար կի լո-

մետր շա ռավ ղով, սա կայն հեշտ չի պարգ ևում իր բա րիք նե րը:  Խոր շակ ու 

կար կուտ, հե ղեղ ու սո ղանք. կա մա կոր է ու քմա հաճ բնութ յունն Ա րա րա տի 

մար զում:  Տար վա ըն թաց քում Ա րա րա տի մար զում ջեր մա ստի ճա նը մի ջի-

նում տա տան վում է ա վե լի շատ, քան տա րա ծաշր ջա նի որ ևէ այլ վայ րում՝ 

քա ռա սուն աս տի ճան ցրտից մինչև հի սուն աս տի ճան մո լեգ նող տա պը:

 Մեծ աշ խա տանք ու նվի րում է պա հան ջում Ա րա րա տի հողն ի րե նից 

բերք հա վակ նո ղից:  Սա կայն իր հմուտ ու հա մառ մշա կին Ա րա րա տի հո ղը 

պարգ ևատ րում է ա ռա տա ձեռն:  Պարգ ևատ րում է ա մառ, թե ձմեռ: Ամ ռանն 

ու աշ նա նը բերք են տա լիս Ա րա րա տի ար տե րը, այ գի ներն ու տնկարկ նե րը: 

Ձմ ռանն ու գար նա նը տա ղանդ ներ ու հան ճար ներ է ծնում Ա րա րա տի հո-

ղը. ծնում է պոետ ու սպա րա պետ, պե տա կան գոր ծիչ, գիտ նա կան ու մար-

զիկ: Ծ նում է մար դիկ, ով քեր հա յոց հա մար ճա կա տագ րա կան պա հե րին 

գեր մարդ կա յին պոռթ կու մով միա վո րել են պա ռակտ վա ծը, քա շել ու հրել, 

տա րել շա լա կած, ծով քրտինք թա փել ու չեն խնա յել ո՛չ ար յուն, ո՛չ կյանք 

ա րա րատ յան հո ղի վրա ա րա րատ ցու ի րա վուն քով ապ րե լու հա մար: Եվ 

իր վրա հաս տա տուն հա յին ու նրա սե րունդ նե րին Ա րա րա տի հողն անմ-

նա ցորդ ու հար յու րա պա տիկ վե րա դարձ րել ու վե րա դարձ նում է թա փած 

քրտինքն ու ար յու նը:
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Մարդը

Արարատիմարզիբնակչությունը2002թվականիցիվերտա րեց-տա-

րի ա ճել է,փոխարինելովնախորդողժամանակաշրջանինվազմանը:

ԱրարատըՀայաստանում280հազարիցավելիբնակչությունունեցող

հինգմարզերիցմեկնէ:

2011թվականինԱրարատիմարզումծնվելէ1,080երեխաավելի,քան2001

թվականին՝40 տո կո սով ա վե լի:

2010թվականինԱրարատիմարզումբնակչությանբնականաճը2002թվա

Բ նակ չութ յան թվա քա նա կի փո փո խությունը 
Արարատի մարզում (հա զար մարդ)

Ծն ված նե րի թվա քա նա կը Ա րա րա տի մար զում (մարդ)
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կանիհամեմատա վե լա ցել է շուրջ 85 տո կո սով:ՀազարբնակչիհաշվովԱրա

րատիմարզումբնականաճըհանրապետությանմիջինիցբարձրէավելիքան

15տոկոսով:

ՄանկականմահացություննԱրարատիմարզումա վե լի ցածր է,քանմիջինը

հանրապետությունում: 2009 թվականից սկսած՝ մանկական մահացությունը

Բ նա կան ա ճը 1000 բնակ չի հաշ վով, 2010թ.
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ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԱՐԱՐԱՏ

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բնա կան ա ճը հա զար բնակ
չի հաշ վով 2001 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:

Մինչև 1 տա րե կան մա հա ցած նե րի թվա քա նա կը 1000 
կեն դա նած նի հաշ վով Ա րա րա տի մար զում
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ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԱՐԱՐԱՏ
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Արարատիմարզումկրճատվելէ.մարզումաղքատությանհաղթահարմանլա

վագույնվկայություններիցմեկը:

2011 թվականին հազար բնակչի հաշվով մահացածների թիվն Արարատի

մարզումա վե լի ցածր է,քանմայրաքաղաքԵրևանում,ավելիցածր՝քանմի

ջինը հանրապետությունում: Մահացության ցուցանիշն Արարատի մարզում

հան րա պե տութ յան ա մե նա ցած րե րից մեկն է. հիմնականում գյուղական

բնակչությունունեցողԱրարատիմարզումմահացություննավելիցածրէ,քան

հանրապետությանքաղաքայինբնակավայրերիմիջինցուցանիշը:

Արարատիմարզումտարեցտարիավելացելէամուսնություններիքանակը:

2011թվականինԱրարատիմարզումգրանցվելէշուրջ1750ամուսնություն՝

ա վե լի, քան երբ ևէ ան կախ  Հա յաս տա նի պատ մութ յան մեջ:2011թվականին

արարատցիներըեր կու ան գամ ա վե լի մեծթվովընտանիքներենկազմել,քան

տասըտարիառաջ՝2001թվականին:Ընդորում,նույնժամանակահատվածում

հանրապետությունումամուսնություններիթիվնաճելէընդամենը60տոկոսով:

20092011թվկաններիընթացքումամուսնություններիթիվնԱրարատիմար

զումավելացելէշուրջմեկքառորդով,մինչդեռնույնժամանակահատվածում

Հա յաս տա նում ա մուս նութ յուն նե րի թի վը ա մե նա
բարձր տեմ պե րով ա վե լա ցել է Ա րա րա տի մար զում:

Ամուսնությունների թիվը ՀՀ մարզերում, 2011թ.

2,626

3,703

0

1,000

2,000

3,000

4,000
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ամուսնություններիթիվըհանրապետությունումավելացելէշուրջ5տոկոսով՝

հինգանգամդանդաղ,քանԱրարատում:

Արարատիմարզըհան րա պե տութ յու նում լա վա գույնն էթե՛ ամուսնութ

յուններիաճիտեմպով,թե՛ամուսնալուծություններիթվինվազմանմիտումով:

Այսպես, եթե2011թվականին2005թվականիհամեմատհանրապետության

գրեթեբոլորմարզերում,բացառությամբՎայոցՁորիմարզը,ամուսնալուծութ

յուններիթիվնաճելէ,ընդորում,Երևանում՝ավելիքան20տոկոսով,իսկհան

րապետությունում՝միջինումշուրջ30տոկոսով,ապանույնժամանակահատ

վածումԱրարատիմարզումա մուս նա լու ծութ յուն նե րի թի վը նվա զել էերեք

տոկոսով:

Հայաստանիմարզերեկողմիգրանտներիշուրջմեկհինգերորդը2010թվա

կանինեկելէԱրարատիմարզ:Արարատեկողմիգրանտներիթիվնավելինէ,

քանհանրապետությանչորսմարզերումմիասին:2010թվականինԱրարատի

մարզեկելէգրեթենույնքանմարդ,որքանԵրևան:2010թվականինԱրարատ

եկողներիթիվը2002թվականիհամեմատավելացելէ60տոկոսով:

2010թվականինԱրարատիմարզիցմեկնողներիթիվըա մե նա ցածրն է ան

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զեր ե կող միգ
րանտ նե րի թիվն ա մե նա բարձրն էր Ա րա րա տի մար զում:

Միգ րա ցիա, մեկ նող նե րի և  ե կող նե րի թվա քա-
նա կը Ա րա րա տի մար զում (մարդ)

966
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կախՀայաստանիՀանրապետությանպատմությանընթացքում:2010թվակա

նինԱրարատիցմեկնողներիթվաքանակըերկուանգամպակասէեղել,քան

1998թվականին:2010թվականինԱրարատիմարզիցմեկնել է75տոկոսով

պակաս մարդ, քան 2005 թվականին, ընդ որում, Արարատ վերադարձել է

նույնքանմարդ.նշվածժամանակահատվածումդեպիԱրարատիմարզբնակ

չությանմիգրացիոններհոսքնակնհայտէ:

Տն տե սութ յան սյու նե րը

Արարատի մարզումբարձր տեմ պով ա ճել է արդյունաբերականար

տադրանքիծավալը:20012011թվականներին՝նախորդտասնամյա

կիընթացքում,Արարատիմարզումարդյունաբերականարտադրանքի

ծավալնա ճել է կրկնա կի բարձր տեմ պով,քանմիջինըհանարապետությու

նում:2011թվականինԱրարատիմարզումընթացիկգներովմե կու կես ան գամ 

ա վե լի մեծ ծա վա լով արդյունաբերական արտադրանք է արտադրվել, քան

2007թվականին:

2011 թվականին մշակող արդյունաբերության ամենամեծ տեսակարար

կշիռն արդունաբերական արտադրանքի համախառն ծավալում հանրապե

տությունումԱրարատիմարզումէ՝շուրջ90տոկոս:

2011 թվականին Արարատի մարզում մշակող արդյունաբերությունը 2007

2011 թվակա նին արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը 
Ա րա րա տի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է 2001 թվա կա
նի արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լի հնգա պա տի կը: 

 

Հայաստանի,ինչպեսնաևԿովկասիամենաբարձրահասակհայնապրումէԱրա
րատիմարզիՋրաշենգյուղում։ԱրշավիրԳրիգորյանըքսաներեքտարեկանէ,ունի
2,3մհասակև125կգքաշ։Հագնումէ55համարիկոշիկ։Պատվերէտալիս:Այդչափ
սիկոշիկչենարտադրումլայնսպառմանհամար։Իսկհագուստընտրումէամենամեծ
չափսը՝XXXXXL,այնէլ՝փոքրէգալիս։Արշավիրիընտանիքումբոլորնենբարձրա
հասակ,սակայնոչայնքան,որքանինքնէ։Եղբայրը,որայժմծառայումէհայկական
բանակում,ունի1,8մհասակ։
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թվականիհամեմատտվելէընթացիկգներովմե կու կես ան գամ ավելի ծավա

լովարտադրանք:Եթենախորդտասնամյակումմշակողարդյունաբերության

արտադրանքիծավալըհանրապետությունումմիջինումգրեթեեռապատկվել

Արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վալն Ա րա րա-
տի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)

Արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա-
լի ա ճ ը 2011թ՝ 2001թ-ի նկատմամբ

15.7
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ՀՀ ԱՐԱՐԱՏ

2011 թվա կա նին, արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լով Ա րա
րա տի մար զը հան րա պե տութ յան լա վա գույն ե րեք մար զե րից մեկն է:
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է,ապաԱրարատումհնգա պատկ վել է:Արարատիմարզում20012011թվա

կաններինմշակողարդյունաբերությանարտադրանքիծավալըմայրաքաղաք

Երևանիհամեմատաճելէկրկնա կի ա վե լի մեծ տեմպով:

Ա րա րա տի մար զի  մաս նա բա ժի նը ՀՀ մար զե րի մշա կող արդ-
յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վա լում, 2011թ.

ԱՅԼ ՄԱՐԶԵՐ
76.8%

ԱՐԱՐԱՏ
23.2%

2011 թվա կա նին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար
տադ րան քի ծա վալն Ա րա րա տի մար զում 2001 թվա կա
նի ծա վա լի հնգա պա տիկն է՝ ըն թա ցիկ գնե րով: 

Մ շա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րանքի ծավալն 
Ա րարատի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)
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Հանքագործական արդյունաբերության արտադրանքի ծավալն Արարատի

մարզում2011թվականինընթացիկգներովկազմելէ2001թվականիարտադ

րանքի քա ռա պա տի կը: Հանքագործականարդյունաբերությանարտադրան

քիծավալնընթացիկգներովԱրարատիմարզում2006թվականիհամեմատ

կրկնա պատկ վել է:

2011թվականինԱրարատիմարզում էլեկտրաէներգիայի, գազիև ջրիար

տադրությանևբաշխմանծավալներըկազմելեն2001թվականիծավալիքա-

ռա պա տի կը՝ընթացիկգներով,իսկ2007թվականիհամեմատ՝ավելացելեն

մեկհինգերորդով:

2010թվականինԱրարատիմարզումարդյունաբերականարտադրանքիծա

վալիառյուծիբաժինըընթացիկգներով՝շուրջ40տոկոս,կազմելէսննդամթեր

քիևխմիչքներիարտադրանքը:

Արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի կա ռուց-
վածքն Ա րա րա տի մար զում (2011թ.)

սննդամթերքի 
արտադրություն

12.8% խմիչքների 
արտադրություն

8.6%

11.2%

ոչ մետաղական 
հանքային 

արտադրատեսակների
արտադրություն

Մշակող 
արդյունաբերություն

48.9%

Այլ ճյուղեր
18.6%

Սնն դամ թեր քի ար տադ րութ յան ծա վա լով Ա րա րա տի մար
զը Եր ևան քա ղա քի և  Կո տայ քի հետ ա ռա ջին եռ յա կում է:

Ա րա րա տի մար զում է ար տադր վում հան րա պե տութ յան մար
զե րում մշա կող ար տադ րութ յան ծա վա լի մեկ քա ռոր դը:
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2010թվականինԱրարատումէարտադրվելՀայաստանիՀանրապետության

մարզերումարտադրվածսննդամթերքիևխմիչքներիմեկհինգերորդիցավե

լին:

Արարատի մարզում 2010 թվականին արտադրվել են նույն քան ծա վա-

լիխմիչքներ,որքանհանրապետությանութ մար զե րում միա սին վերց րած:

Ա րա րա տը խմիչք նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լով ա ռա
ջինն է հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում: 

Խ միչք նե րի ար տադ րութ յու նը ՀՀ մար զե րում, 2010թ.
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Սննդամթերքի արտադրությունը ՀՀ մարզերում, 2010թ.
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Հանրապետությանմարզերումարտադրվածխմիչքներիմեկ եր րոր դից ա վե-

լինարտադրվումէԱրարատիմարզում:

Հայկականծխախոտայինարտադրատեսակներըարտադրվումենբացառա

պեսԱրարատիմարզումևԵրևանքաղաքում:

Արարատիմարզումէարտադրվումոչմետաղականհանքայինարտադրա

տեսակների զգալի ծավալը:Արարատումարտադրվող ոչ մետաղականհան

քայինարտադրատեսակներիծավալըհանրապետությանմարզերիցզիջումէ

միայնԿոտայքին:

ՀիմնայինմետաղներիարտադրությամբԱրարատը,ԼոռուևԿոտայքիհետ

միասին,գլխա վո րում է հան րա պե տութ յան մար զե րի ցան կը:

2010թվականին2004թվականիհամեմատԱրարատիմարզումծխախոտա

յինարտադրատեսակներիարտադրությանծավալնընթացիկգներովաճել է

մեկ քա ռոր դով,սննդամթերքիևխմիչքներիարտադրությանծավալը՝ա վե լի 

քան 40 տո կո սով,հիմնայինմետաղներիարտադրությունը՝80 տո կո սով,իսկ

ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրության ծավալը

կրկնա պատկ վել է:

Ա րա րա տի մար զում է ար տադր վում  Հա յաս տա նում ար տադր
ված ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի կե սից ա վե լին:

 Ա րա րա տում է ար տադր վում  Հա յաս տա նի մար զե րում ար տադր ված ոչ 
մե տա ղա կան հան քա յին ար տադ րա տե սակ նե րի 40 տո կո սից ա վե լին:
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Գ յու ղատն տե սութ յուն

Նախորդ տասնամյակում Արարատի մարզում գյուղատնտեսությունը

էականորեն զարգացել է: 20062011 թվականներին Արարատի մար

զումգյուղատնտեսականհամախառնարտադրանքնընթացիկգներով

կրկնա պատկ վել է:

2011 թվականին Արարատի մարզն ապահովել է հանրապետության գյու

ղատնտեսականհամախառնարտադրանքիշուրջ17 տո կո սը՝արտադրության

ծավալովերկ րոր դըերկրում:

Եթե2001թվականինԱրարատյանդաշտավայրիբերրիհողումփռվածԱրա

րատի մարզում բուսաբուծությունը տալիս էր նույնքան գյուղատնտեսական

համախառնարտադրանք՝դրամականարտահայտությամբ,որքանանասնա

բուծությունը,ապա2011թվականին,բուսաբուծությանհամախառնարտադ

րանքնԱրարատիմարզումհնգա պա տիկ ա վե լի էր,քանանասնաբուծության

համախառնարտադրանքը:

2011 թվա կա նին գյու ղատնտ ե սա կան հա մա խառն ար տադ
րանքն Ա րա րա տի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով 2001 թվա
կա նի հա մա խառն ար տադ րան քի ե ռա պա տիկն է: 

Գ յու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար տադ րան քը Ա րա-
րա տի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)
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Արարատիմարզումբուսաբուծությանհամախառնարտադրանքընույն քան 

է,որքանհանրապետությանվեց մար զե րում միա սին:

Բուսաբուծության ծավալները ՀՀ մարզերում, 
2010թ. (ընթացիկ գներով, մլրդ. դրամ)

Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները 
(հա) և համախառն բերքը (հազ. տոննա)
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2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ա ռա ջա տարն է բու սա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ րան քով: 



18

Արարատիմարզնապահովում է հանրապետությանբուսաբուծությանհա

մախառնարտադրանքիա վե լի քան մեկ հին գե րոր դը՝23տոկոսը:

20052010 թվականներին Արարատի մարզում բուսաբուծության համա

խառնարտադրանքնընթացիկգներովկրկնա պատկ վել է:

2010թվականինանասնաբուծությանհամախառնարտադրանքնԱրարատի

մարզումա վե լա ցել էշուրջմեկհինգերորդով:

2000 թվականից ի վեր հացահատիկային և հատիկաընդեղային մշակա

բույսերի ցանքատարածություններն աստիճանականորեն փոխարինվել

են Արարատյան դաշտավայրի բերրի հողին ու կլիմայական պայմաններին

համապատասխանավելիեկամտաբերմշակաբույսերով:

2011 թվականին բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություն

ներնԱրարատիմարզում2001թվականիհամեմատա վե լա ցել են 60 տո կո-

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բու սա բու ծութ
յան հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով 2000 
թվա կա նին ար տադ րան քի ծա վա լի ե ռա պատիկն է: 

Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները 
(հա) և համախառն բերքը (հազ. տոննա)
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2011 թվա կա նին բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի հա մա խառն 
բեր քի ա վե լի քան մեկ քա ռորդն ար տադր վել է Ա րա րա տի մար զում: 
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սով, իսկ բերքը՝ կրկնա պատկ վել է թե՛ ցանքատարածությունների ընդլայն

ման,թե՛հողատարածքներիավելիարդյունավետմշակմանարդյունքում:

Արարատիմարզըբանջարանոցայինմշակաբույսերիցանքատարածություն

ներիմակերեսովևհամախառնբերքիծավալովհանրապետությունում՝Արմա

վիրիցհետոերկ րորդն է:

Արարատումֆերմերներըբանջարանոցայինմշակաբույսերիցանքատարա

ծություններիմեկհեկտարիցստանումեն41 տոն նա յից ա վե լիբերք՝կրկնա կի  

ավելի,քանմեկհեկտարիցստանումենհանրապետությանութմարզերում:

2011 թվականին բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների

մակերեսնԱրարատիմարզում2000թվականինմշակվածցանքատարածութ

յուններիե ռա պա տիկն է,իսկ2011թվականինբոստանայինմշակաբույսերից

ստացված բերքը՝ 2000 թվականի վե ցա պա տի կը: Ակնհայտ է բոստանային

մշակաբույսերի մշակման արդյունավետության կտրուկ աճը՝ ցանքատարա

ծություններիընդլայնմանըզուգահեռ:

Բոստանայինմշակաբույսերիցանքատարածություններիմակերեսովևար

Բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յունն Ա րա րա տի 
մար զում ա մե նա բարձրն է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում: 

Բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն-
նե րը (հա) և  հա մա խառն բեր քը (հազ. տոն նա)
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տադրվածբերքիծավալովԱրարատիմարզըհանրապետությունումերկ րորդն 

է.Արարատիմարզումենհանրապետությունումբոստանայինմշակաբույսերի

ցանքատարածություններիմեկ քա ռոր դից ա վե լին:

Բոստանային մշակաբույսերի բերքատվությունը Արարատի մարզումա մե-

նա բարձրն է հան րա պե տութ յու նում:2011թվականինմեկհեկտարիցԱրա

րատիմարզումֆերմերներըստացելենկրկնակիավելիբերք,քան2000թվա

կանին:

Տարեցտարի Արարատի մարզում ավելացել են պտղի և հատապտղի

տնկարկներիտարածությունները.2010թվականինԱրարատիմարզումպտղի

ևհատապտղիտնկարկներիտարածությունները2000թվականիկրկնա պա-

Ա րա րա տի մար զում է ար տադր վել բոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րի ամբողջ բեր քի շուրջ մեկ եր րոր դը:

Բան ջա րա նո ցա յին և  բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի բեր-
քատ վութ յու նը ՀՀ մար զե րում, 2010թ. (ց/ հա)
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Ա րա րա տի մար զն ա պա հո վում է հանրապետության 
պտղի և  հա տապտ ղի բեր քի գրե թե մեկ եր
րոր դը՝ ա մե նա մեծ ծա վա լը երկ րում: 
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տիկն են: Արարատի մարզում են հանրապետության պտղի և հատապտղի

տնկարկներիտարածություններիգրեթեմեկ հին գե րոր դը:

Արարատիմարզըհանրապետությանպտղիևհատապտղիբերքի՝ա մե նա-

մեծ ար տադ րողն է:20072011թվականներին՝հինգ տա րում, Արարատիմար

զումարտադրվելէպտղիևհատապտղիա վե լի շատ բերք,քան19972006

թվականներին՝տասը տա րում:

Արարատիմարզումէհանրապետությանխաղողիտնկարկներիտարածութ

յան գրե թե 30 տո կո սը: 2010 թվականին խաղողի տնկարկների մակերեսը

Արարատի մարզում 2003 թվականի համեմատ ընդլայնվել է գրեթե մե կու-

կես ան գամ:Արարատիմարզումմեկհեկտարիցստանումեննույնքանխա

ղող,որքանմեկհեկտարիցհանրապետությանհինգմարզերումմիասին:2010

2011 թվա կա նին պտղի և  հա տապտ ղի բերքն Ա րա րա
տի մար զում 2003 թվա կա նի հնգա պա տիկն է:

Պտ ղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի տա րա ծութ-
յուն նե րը Ա րա րա տի մար զում, հա
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Ա րա րա տի մար զում խա ղո ղի բեր քատ վութ յունն ա մե
նա բարձրն է հան րա պե տութ յու նում: 
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թվականին խաղողի բերքատվությունն Արարատի մարզում 2001 թվականի

համեմատավելացելէե րեք քա ռոր դով: Հանրապետությունումարտադրված

յուրաքանչյուրտասըտոննախաղողիցչորսնարտադրվումէԱրարատիմար

զում:2011թվականինԱրարատիմարզումարտադրվելէերկուանգամավելի

շատխաղող,քան2003թվականին:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ար տադր վել է գրե թե նույն
քան խա ղող, որ քան 1998 թվա կա նին ողջ հան րա պե տութ յու նում:

Խա ղո ղի տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րը Ա րա րա տի մար զում (հա)

  Խա ղո ղի հա մա խառն բերքն Ա րա րա տի մար զում (հա)
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Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը 
և Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը  մասնակցում են 

Արտաշատի 2200-ամյակին նվիրված տոնախմբությանը
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Նախորդ տասնամյակում Արարատի մարզում աննախադեպ թափով

զարգացելէշինարարությունը:Նույնժամանակահատվածումշինարա

րությանծավալըմայրաքաղաքԵրևանումևմիջինումհանրապետութ

յունումընթացիկգներովընդամենըկրկնապատկվելէ: Շինարարությանաճի

տեմպերովԱրարատիմարզըհանրապետությունուման գե րա զան ցե լի է.2010

թվականինԱրարատիմարզում2006թվականիհամեմատընթացիկգներով

հին գու կես ան գամ ավելի մեծ ծավալի շինարարական աշխատանքներ են

իրականացվել:ՆույնժամանակահատվածումմայրաքաղաքԵրևանումշինա

րարությանծավալնընթացիկգներովաճելէերկուերրորդով,իսկհանրապե

տությունում՝միջինումշուրջ90տոկոսով:

20072010թվականներին՝չորստարում,Արարատիմարզումշահագործման

հանձնվածբնակելիշենքերիընդհանուրմակերեսըեղելէգրեթենույնքան,որ

քան20002006թվականներին՝ յոթ տա րում: Միայն2009թվականինԱրա

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ի րա կա նաց ված շի նա
րա րութ յան հա մա խառն ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով գե րա զան
ցում է 2003 թվա կա նի ծա վա լը տաս նե րե քա պա տիկ անգամ:

Շի նա րա րութ յան ծա վալ ներն Ա րա րա տի մար-
զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլն. դրամ)

1,337
4,048

1,678 2,615 3,609 3,995
7,039

10,381

17,826

22,485

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



25

րատիմարզումշահագործմանենհանձնվելավելիմեծընդհանուրմակերեսով

բնակելիշենքեր,քան20012003թվականներին՝միասին:

Արարատի մարզում տարեցտարիա վե լա ցել են բեռնաշրջանառութ

յանծավալները:20092010թվականներին՝երկուտարում,Արարատի

մարզում բեռնաշրջանառության ծավալըգե րա զան ցել է 20002004

թվականներիհինգտարիներիծավալը:

Արարատիմարզումտարեցտարիավելացելէնաևուղևորափոխադրության

շրջանառությունը:2010թվականինԱրարատիմարզումփոխադրվելէեր կու 

ան գամ ա վե լի շատ ուղևոր, քան2005թվականին,ավելի շատ,քան2004

2005թվականներին՝երկուտարումմիասին:2010թվականինուղևորաշրջա

2009 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում բնակ չութ
յան մի ջոց նե րով իրականացված ա մե նա մեծ ծա վա լի շի
նա րա րութ յունը բաժին է ընկել Ա րա րա տի մարզին:

Շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ հա-
նուր մա կե րեսն Ա րա րա տի մար զում (քառ. մ)
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2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բեռ նաշր ջա նա ռութ յան ծա վա
լը 2005 թվա կա նի հա մե մատ գրե թե եր կու սու կես ան գամ ա վել է:
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նառությունն Արարատի մարզում՝ ավելի քան 61.5 միլիոն ուղևորկիլոմետր,

մեկքառորդովա վե լի էր,քան20032004թվականներին՝միասին:Արարատի

մարզում ուղևորաշրջանառությունը 2010 թվականին 2007 թվականի համե

մատավելացելէրմեկքառորդով:

Արարատիմարզում,2004թվականից՝տարեցտարիավելացելէման-

րա ծախ առևտ րի օբյեկտներիթիվը.2011թվականինԱրարատիմար

զումգործումէրեր կու ան գամ ա վե լի շատ մանրածախառևտրիօբ

յեկտ,քան2004թվականին: Կոտայքիցհետոհանրապետությանմարզերում

մանրածախառևտրիօբյեկտներիամենամեծթվաքանակնԱրարատումէ:

 Բեռ նաշր ջա նա ռութ յան ծա վալ նե րի համեմատականը Ա րա րա տի մար զում

Ուղ ևո րաշր ջա նա ռութ յու նը Ա րա րա տի մար զում (հազ. մարդ)
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Գործարար միջավայրի առողջացմանն ու հարկային վարչարարության

կրճատմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանան

նախադեպքայլերիարդյունքում,վերջինտարիներինհանրապետությանմար

զերումնոր շունչ ենառելփոքրև միջինձեռնարկությունները՝աննախադեպ

զարգանալովճգնաժամիտարիներինուհետճգնաժամայինժամանակաշրջա

նում:ԱյսզարգացումըհատկապեսշոշափելիէեղելԱրարատիմարզում:Այս

պես,20082011թվականներինԱրարատիմարզումմանրածախառևտրիօբ

յեկտներիթիվնա վե լա ցել է մեկ քա ռոր դով,ինչնայդժամանակահատվածում

ան նա խա դեպ էհանրապետությունում:Նույնժամանակահատվածումմայրա

քաղաքԵրևանումևհանրապետությունումմանրածախառևտրիօբյեկտների

թիվըմիջինումավելացելէշուրջտասըտոկոսով:

2011թվականիընթացքումմանրածախառևտրիշրջանառություննԱրարա

տիմարզումմիայնմեկտարումավելացելէմե կու կես ան գամ. ա վե լի բարձր 

տեմ պով՝քանմայրաքաղաքԵրևանումևհանրապետությանորևէմարզում:

Արարատի մասնաբաժինը ՀՀ մարզերի խանութների 
ընդհանուր քանակում, 2011թ.

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ 

3,259

ԱՐԱՐԱՏ, 
1,092

 Ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յունն Ա րա րա տի մար զում 2011 
թվա կա նին կազ մել է 2002 թվա կա նի առևտ րաշր ջա նա ռութ
յան յոթ նա պա տի կը՝ ա ճե լով ա վե լի բարձր տեմ պով, քան հան
րա պե տութ յան որևէ մար զում և  մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:
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Նույն ժամանակահատվածում առևտրաշրջանառությունը հանրապետությու

նումևԵրևանքաղաքումավելացելէընդհամենը10տոկոսով:

2011թվականինԱրարատիմարզումբնակչությանմեկշնչինընկնողառևտ

րիշրջանառությունը2006թվականիհամեմատա վե լա ցել է եր կուս ուկես ան-

գամ:

Ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յունն Ա րա րա տի մար զում (մլն. դրամ)

Բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող առևտ րի շրջա նա-
ռութ յունն Ա րա րա տի մար զում (հազ. դրամ)
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2011 թվա կա նին բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող առևտ րի շրջա նա
ռութ յու նը Ա րա րա տի մար զում 2003 թվա կա նի հնգա պա տիկն էր: 
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Ա մե նա մեծ թվով խանութներ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում

գործումենԱրարատում՝գրեթենույնքան,որքանհանրապետությանվեցմար

զերումմիասին:2011թվականինհանրապետությանմարզերումխանութների

մեկքառորդիցավելինգործումէրԱրարատիմարզում:

2011թվականինԱրարատի մարզումխանութների շրջանառությունը 2007

թվականիհամեմատա վե լի քան կրկնա պատկ վել է,իսկ2010թվականիհա

մեմատ՝ա վե լա ցել գրեթեմեկվեցերորդով:

Հանրապետությունում սպառողական ապրանքների շուկաների շրջանա

ռություննա մե նաա րագ ու ան նա խա դեպ տեմ պե րով ա վե լա ցել է Արարատի

մարզում:Միայն2011թվականին՝մեկտարվաընթացքում,Արարատիմարզում

սպառողականապրանքներիշուկաներիշրջանառություննա վե լի քան քա ռա-

պատկ վել է:2011թվականինհանրապետությանսպառողականապրանքների

շուկաների շրջանառության շուրջ 30 տո կո սը կատարվել էԱրարատի մար

զում:

2011թվականինծառայություններիծավալնԱրարատիմարզում2008թվա

կանիհամեմատկրկնա պատկ վել է:2010թվականինկրթությանծառայութ

յուններիծավալնԱրարատիմարզում2008թվականիհամեմատավելիէ2.3

անգամ: Կրթության ոլորտում ծառայությունների ծավալի աճի նմանտեմպը

նշված ժամանակահատվածուման նա խա դեպ է հանրապետությունում. մայ

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում գոր ծում էր ե րեք ան
գամ ա վե լի շատ խա նութ, քան 2004 թվա կա նին, եր
կու ան գամ ա վե լի, քան 2007 թվա կա նին: 

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում սպա ռո ղա կան ապ
րանք նե րի շու կա նե րի շրջա նա ռութ յու նը կազ մել է 2008 
թվա կա նի շրջա նա ռութ յան գրե թե ին նա պա տի կը: 
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րաքաղաքԵրևանումևհանրապետությունումնշվածժամանակահատվածում

կրթությանծառայություններիծավալըմիջինումավելացելէշուրջ10տոկոսով:

Արարատիմարզիցարտահանմանծավալները2010թվականինգերա

զանցելենհարևանԹուրքիայիմիշարքսահմանամերձնահանգներից

արտահանմանծավալներըմիասինվերցրած:

2010 թվականին Արարատի մարզի արտահանման ծավալները գերազան

ցելենհարևանԹուրքիայիՎանինահանգիարտահանմանծավալներըգրեթե

  Ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը Ա րա րա տի մար զում (մլն. դրամ)
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2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի ար տա հան ման ծա վալ
ներն ա վե լի մեծ էին, քան  Թուր քիա յի, նախ կի նում հիմ նա կա
նում հա յաբ նակ՝  Կարս,  Թուն ջե լի, Եր զին ջան (Երզն կա),  Բայ բուրդ 
( Բա բերդ), Ար դա հան,  Բիթ լիս,  Բինգ յոլ և  Մուշ նա հանգ նե րինը 
միա սին, այն դեպ քում, երբ այդ մար զե րի բնակ չութ յու նը Ա րա
րա տի մար զի բնակ չութ յանը գե րա զան ցում է վեց ան գամ, ընդ 
ո րում, Ա րա րա տի մար զը տա րած քով զիջում է դրան ցից յու րա
քանչ յու րին, իսկ բո լո րից միա սին փոքր է ե րե սուն ան գամ: 
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կրկնա կիանգամևկազմելգրեթենույնքան,որքանԹուրքիայիհյուսիսարևել

յանԷրզրումնահանգինը:

Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումներն Արարատի

մարզումնվա զել են 2005թվականիցսկսած.2010թվականինԱրա

րատիմարզումանշարժաղբյուրներիցմթնոլորտայինարտանետում

ները2005թվականիհամեմատնվազել ենա վե լի քան 90 տո կո սով: 2005

թվականին Արարատի մարզում անշարժ աղբյուրներից արտանետումները

գրեթետաս նչորս ան գամ ավելիէին,քան2010թվականին:2010թվականին

Մթ նո լոր տա յին ար տա նե տում ներն ան շարժ աղբ-
յուր նե րից Ա րա րա տի մար զում (տոն նա)

Որս ված վնասակար նյու թե րի քա նակն Ա րա րա տի մար զում (տոն նա)
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Արարատիմարզումանշարժաղբյուրներիցարտանետումներըտասներեքան

գամպակասէին,քանմայրաքաղաքԵրևանում:

ՄթնոլորտայինարտանետումներիկրճատումնարդյունքէԱրարատիմար

զումներդրվածնորտեխնոլոգիաներիկիրառմանինչիշնորհիվորսվածվնա

սակարնյութերիծավալնաննախադեպաճելէ:2010թվականինորսվածնյու

թերիքանակնԱրարատիմարզումշուրջ մե կու կես ան գամ ա վե լա ցել է:2010

թվականին Հայաստանի Հանրապետությունումորսվածվնասակարնյութերի

ընդհանուրծավալի85 տո կո սը բաժինէընկնումԱրարատիմարզին:

Հայաստանումառաջացածթափոններիքանակընվա զա գույնն էԱրարատի

մարզում՝2010թվականին՝9տոննա,այնդեպքում,երբհանրապետությունում

առաջացածթափոններիընդհանուրծավալը2010թվականինկազմելէավելի

քան17միլիոնտոննա:

20072011թվականներինԱրարատիմարզի60 հա մայնք նե րումհիմնանո

րոգվելևվերականգնվելենոռոգմանհամակարգերը,կառուցվելենջրագծեր,

երրորդ կարգի ջրանցքներ, հորատվել խորքային հորեր, կառուցվել, նորոգ

վելևմաքրվելկոլեկտորադրենաժայինցանցեր: Մասնավորապես՝Ա րա րատ, 

 Մա սիս և  Վե դի քաղաքներում, Ա զա տա վան,  Բաղ րամ յան,  Բեր քա նուշ, 

Ա րա րատ,  Ղու կա սա վան,  Տա փե րա կան,  Սու րե նա վան, Ջ րա հո վիտ,  Նոր 

Կ յու րին, Այ գե պատ,  Հա յա նիստ, Ջ րա շեն,  Մար մա րա շեն,  Շա հում յան, 

 Բու րաս տան,  Դարբ նիկ,  Դա րա կերտ,  Դաշ տա վան,  Նո րա մարգ,  Նոր 

կյանք,  Նի զա մի,  Զո րակ, Այ գա վան,  Սա յաթ- Նո վա, Այ գես տան,  Բեր դիկ, Այ-

գե զարդ,  Գե տափն յա,  Գո ռա վան,  Հով տա շեն և Սիսհամայնքներումհիմնա

նորոգվելենոռոգմանհամակարգերը:

Կառուցվել էՄր գա վետ-Մխչ յան-Ա րաք սա վան- Դի միտ րով ոռոգման ջրա

գիծը:  Վե դի քաղաքում,  Սի սա վան,  Գի նե վետ,  Նոր Կ յանք, Ջ րա հո վիտ, 

Ոս կե տափ,  Դաշ տա վան,  Նո րա բաց,  Փոքր  Վե դի, Ա րա լեզ,  Սու րե նա վան, 

 Լու սա ռատ,  Մա սիս,  Դա րա կերտ,  Գո ռա վան, Ուր ցա ձորհամայնքներումկա

ռուցվելեներրորդկարգիջրանցքներ:

Ա րա րատև  Մա սիս քաղաքներում,  Դի տակ,  Լան ջա զատ,  Ղու կա սա վան, 

Մր գա վետ,  Նի զա մի, Ար բաթ,  Դարբ նիկ,  Վե րին Դ վին,  Բաղ րամ յան,  Դա լար, 

 Հով տա շեն, Ա զա տա վան,  Դա րա կերտ,  Ռանչ պար, Մխչ յան,  Գե տա զատ, 

Այն թապ,  Սի փա նիկ,  Դի միտ րով, Ջ րա հո վիտ, Մր գա վան,  Տա փե րա կան, 

 Բեր քա նուշ,  Սա յաթ- Նո վա,  Դաշ տա վան,  Զո րակ,  Սիս,  Բու րաս տան, Ոս-



Արդիական հոսքագիծ «Արթֆուդ» ընկերությունում

«Մասիս տոբակո» ընկերության 
ժամանակակից արտադրամասը 

Դալարիկ համայնքում

Պռոշյանի գինու գործարանի գինու 
ֆերմենտացման աշտարակները
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տան,  Նո րա մարգ, Ա րաք սա վան,  Հա յա նիստ,  Մար մա րա շեն,  Շա հում յան, 

 Սու րե նա վան ևԵ րասխ համայնքներում նորոգվել և մաքրվել են կոլեկտո

րադրենաժայինցանցերը:Արարատյանհարթավայրիդրենաժայինհամակար

գի վերականգնմանարդյունքում մաքրվել են470 կի լո մետր ընդհանուր եր

կարությամբդրենաժայինկոլեկտորներ,ինչիարդյունքումնվազելէԱրարատի

մարզիգրունտայինջրերիմակարդակը՝հողերըզերծպահելովաղակալումից:

Կառուցվելևվերականգնվելէ50 խոր քա յին հոր:

Ար տա շատ քաղաքումև  Բեր դիկհամայնքներումհողերիոռոգմաննպա

տակով հորատվել ենխորքային հորեր:Ձկնաբուծությանզարգացման նպա

տակովհորատվելէ13 խոր քա յին հոր:

Այ գե զար դում կառուցված ինքնահոս համակարգն ունիառավել քան700 

հեկ տար հողատարածք ոռոգելու հնարավորություն: Արարատի մարզի մի

շարք համայնքներում ֆերմերների համար կառուցվել է ոռոգման կաթիլա

յինհամակարգ,որը հնարավորությունէտալիսպլանավորելոռոգումը՝ըստ

խոնավաչափի,պարարտացումը կատարել կաթիլային համակարգի միջոցով`

խնայելովջուրնուաշխատանքը:

2011թվականինվերաբացվելէվերականգնված« Ռանչ պար 1» պոմպակա

յանը,որըոռոգումէ6,100 հեկ տար հողատարածք՝ոռոգմանջրովապահովե

լովԱրարատիմարզի23 հա մայնք նե րի 10 հա զար ջրօգ տա գոր ծող նե րին:

Մաքրվելևխորացվելենպոմպակայանիջրընդունիչը,կոլեկտորները,տեղադր

վել եննորպոմպերև խողովակաշարեր,ամբողջովինվերանորոգվել էպոմ

պակայանիշենքը: Պոմպակայանիկոլեկտորումտեղադրվելէպատվար,ինչը

կնվազեցնիգրունտայինջրերիմակարդակըևկբարելավիԱրարատյանհար

թավայրիդրենաժայինհամակարգիվիճակը:

2011թվականինավարտվելէԱր մա շիևԱվ շար-Այ գե վա նիպոմպակայան

ների վերականգնումը, որոնք վերազինվել են նոր սարքավորումներով, ինչն

էականորենմեծացրելէդրանցհզորությունները:

Արարատի մարզի համայնքներում կառուցվել են 800 տոն նա ընդհանուր

տարողությամբսառնարաններ:
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2011թվականինԱրարատյանդաշտիձկնաբուծականտնտեսություններում

տեղադրվելենջրա չա փեր:

2010թվականինԱրարատիմարզիհամայնքներումտնկվելէշուրջ12,000 

բու սակ և տն կի:

2010թվականինտրամադրված1,450կգթունաքիմիկատներովԱրարատի

մարզիշուրջ90 հա մայն քում՝11,600հատարածությանվրապայքարէկազ

մակերպվելմկնանմանկրծողներիդեմ:

ՄարզիՆոր-Կ յանք համայնքումստեղծվելէգյուղացիականկոոպերացիա,

որըզբաղվածէցորենիբարձրբերքատուտեսակներիսերմերիարտադրութ

յամբ: Մա սի ս քաղաքում ստեղծվել է հացահատիկի սերմարտադրողտնտե

սություն:

2011թվականինՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունըմարզի

գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրել է գարնանացան գարու 66 

տոն նա է լի տայինև10 տոն նա ա ռա ջինվերարտադրությանսերմացու:2011

թվականինԱրարատիմարզիգյուղացիականտնտեսությունները ստացել են

շուրջտասըտոննաեգիպտացորենիսերմացու:

2011 թվականին Արարատի մարզի 18 հա մայնք նե րում 48 հա կա կարկ-

տա յին կա յան նե րիտեղակայմանարդյունքումբնականաղետիհետևանքով

մարզիցանքատարածություններնէականվնասներչունեցան,իսկԱրարատի

մարզում կարկտահարվածտարածքների մակերեսը հանրապետության մյուս

մարզերիհամեմատդարձավնվազագույնը:2011թվականինբնակլիմայական

բարենպաստպայմաններիևԱրարատիմարզումտեղադրվածհակակարկտա

«Եթե առաջ այս հակակարկտային կայանները տեղադրվում էին իրարից մեկ կիլոմետր
հեռավորության վրա, ապա այժմ դրանք տեղակայված են միմյանցից յոթ կիլոմետրի վրա, և
արդյունավետություննէլշուրջքսանհինգտոկոսովավելիբարձրէ»:

Սուրեն Հովսեփյան  - «Մևանծ» ՊՕԱԿ-ի օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պետ
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յինկայաններիգործարկմանարդյունքումծիրանիբերքը2011թվականին2010

թվականի համեմատ հնգա պա տիկ ա վե լի էր: 2012 թվականին Արարատի

մարզումկտեղակայվենևս 12 հա կա կարկ տա յին կա յաններ,որոնցշոշափե

լիարդյունքըմարզիգյուղացիականտնտեսություններըկզգանհետագագյու

ղատնտեսականտարիներին:

2011թ.ին  Նո րա մարգևԱյ գես տանհամայնքներինհատկացվելենտրակ

տորներ:

Արարատիմարզումավելիքան10 հա զար ֆեր մերներմասնակցելենու

սուցողականդասընթացների,շուրջերեքհարյուրըստացելենփոքրվարկեր

տնտեսությունըզարգացնելուհամար:

Հայաստանի Հանրապետությանկառավարությանջանքերով2010թվակա

նինԱրարատիմարզումարտադրվածավելիքան93 հա զար տոն նախաղո

ղիցոչմիողկույզդաշտումչիմնացել:Վերամշակողընկերություններըմթերել

ենավելիքան72 հա զար տոն նա,սառնարաններումպահպանվելէավելիքան

14հազարտոննա,շուկաներումևայլկազմակերպություններիկողմիցիրաց

վելէավելիքանվեցհազարտոննաբերք:

ՄեծածախառևտրումընդգրկվածֆերմերներիթիվնԱրարատումհասելէ

շուրջ1,100ի:

Արարատիմարզումգործողբանջարեղենուպտուղվերամշակողերեքձեռ

նարկությունները՝«Ս պայ կա» ՍՊԸնևանհատձեռներեցներըֆերմերներից

2010թվականինմթերելենշուրջ19 հա զար տոն նա բանջարեղենիբերք:2011

թվականինԱրարատիմարզումարտադրվածավելիքան26 հա զար տոն նա 

ծի րա նիմեծմասնարտահանվելէՌուսաստանիԴաշնություն:Պահածոների

գործարանները մթերել են ավելի քան 26.5 հազար տոննա բանջարեղեն և

շուրջ500 տոն նա պտուղ:

« Մա սիս տո բակո»ընկերությունը,Արարատիմարզումարտերկրիցհրավիր

վածմասնագետներիմասնակցությամբև շուրջ5,200գյուղացիականտնտե

սություններիհետհամագործակցելով,արտադրումէսիգար:2011թվականին
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Արարատիմարզումֆերմերներիկողմիցմշակվողծխախոտիհողատարածք

ներըհասելեն800 հեկ տա րի՝մեկտարումգրեթեկրկնապատկվելով:

Արարատի մարզում տարեցտարի ավելացել է ձկնաբուծարանների թիվը.

Եթե 1996թվականինտարեկանարտադրվել է 15տոննա իշխան ձուկ, իսկ

2000թվականին՝շուրջ1,500 տոն նա,ապա2011թվականինԱրարատիմար

ՀայկազՌուբինյանըձկնարտադրությամբզբաղվող«Յունիֆիշ»ՍՊԸիգլխա
վոր մասնագետն է: ԳԱԱիանդամը, կոչումով ձկնաբույծն ու կենսաբանական
գիտություններիթեկնածուն՝2006թվականիցգիտականգործունեությունըհա
մատեղումէպրակտիկգործունեությանհետ:Միաժամանակդասախոսական,գի
տականևարտադրականգործունեությամբզբաղվողՀայկազՌուբինյանը1980
թվականին ավարտել է Աստրախանի ձկնային ինստիտուտը, Մոսկվայում՝ աս
պիրանտուրանուանմիջապեսաշխատանքիանցելԵրևանում՝Գիտությունների
Ազգային Ակադեմիայում։ 55ամյա գիտնականձկնաբույծի ընտանիքը բաղկա
ցածէչորսանձից:Տանըբոլորնէլաշխատանքունեն,սակայնՀայկազիխոսքե

րով,հիմնականգումարաշխատողնինքնէ:

«Աշխատավարձը,որըստանումեմ«Յունիֆիշ»ՍՊԸումմիքանիանգամգերազանցումէայնաշխատավար
ձին, որը ստանում եմ  ԳԱԱից: Սակայն իմ երկուաշխատանքները,պիտիասեմ, որփոխկապակցված են ու
շատանհրաժեշտ:Ձկնաբուծարանումվերահսկումեմողջաշխատանքը՝սկսածարտադրությունից,վերջացրած՝
իրացումով:Նաևաշխատակիցներիընտրություննէիմպարտականություններիմեջմտնում,—ասումէՀայկազ
Ռուբինյանը,—ԵսյոթտարիէդասավանդումեմԳյուղատնտեսությանինստիտուտում:Այնտեղվերջինտարինե
րինբացվելէմասնաճյուղ,որտեղպատրաստումենձկանտեխնոլոգներևձկնաբույծներ:Հենցիմուսանողներից
էլընտրումեմնրանց,ովքերկարողենաշխատելձկնաբուծարանում:Եսայսոլորտումմեծհեռանկարներեմ
տեսնում։Այնինչմենքարտադրումենք,հիմնականումարտահանումենքևվստահեցնումեմ,որմերապրանքի
պահանջարկըկա»:
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զումգործողշուրջ140ձկնաբուծարաններնարտադրելենշուրջ3,500 տոն-

նա թա ռափ և  իշ խան,որըսպառվելէհանրապետությունումևարտերկրում:

Ձկնարդյունաբերության ընդհանուր ծավալը Հայաստանում կարող է հարյու

րապատկվել,քանիորԱրարատյանդաշտավայրնարտեզյանջրերիմեծպա

շարունի:Արտեզյանհորերըտալիսենբարձրկարգիջուրևհնարավորություն՝

առանցէլեկտրաէներգիայիծախսիջրամատակարարումապահովելձկնաբու

ծույծներին: Հայաստանի Հանրապետությանկառավարությունը շարունակում

էօտարերկրյապետություններիկառավարություններիհետբանակցություննե

րը՝Հայաստանիձկնարդյունաբերողներիհամարարտադրանքիարտահանման

բարենպաստպայմաններապահովելունպատակով:

Արարատիմարզումզարգանումէմեղվաբուծությունը:Եթե2009թվականին

մարզումկարշուրջութհազարմեղվաընտանիք,ապա2010թվականին՝գրե թե 

տասն մեկ հա զար:

Պռոշյանի գինու գործարանի հարուստ մառանը



39

ԱրարատիմարզիԱվ շար համայնքումգործող

համակցված կերերի կոմբինատը վերազինվել

է նոր արտադրական հզորություններով և 2011

թվականիցտարածաշրջանումանասնապահութ

յամբ զբաղվող ֆերմերային տնտեսություններին

անասնակերովէապահովում:

2008 թվականից  Մար մա րա շեն համայնքում

գործումէքարիվերամշակմանգործարան:2009

թվականից Մր գա վա նում գործում է Պ ռոշ յա նի 

գի նու գոր ծա րա նի մաս նաճ յու ղը: 2010 թվա

կանից Արարատի մարզում գործում է «Ա րա-

րատ-գրուպ» հանքայինջրերիգործարանը:2011

թվականին Արտաշատ քաղաքում կառուցվել և

գործարկվել էզովացուցիչ ըմպելիքներիև ջրերի

գործարան:

2008թվականիցԱրարատիմարզիՍուրենավան

համայնքում գործում է « Մա նա նա-Գ րեյն» քա

րի վերամշակման գործարանը: 2009թվականից

 Սու րե նա վան համայնքում գործում է նաև օք

սիդացված ճանապարհային և շինարարական

բիտում արտադրող հայռուսական ձեռնարկութ

յունը, ուր ներդրվել է ժամանակակից գործա

րանային լաբորատորիան և ղեկավարող համա

կարգը,մաքրմանսարքավորումներ,իսկշրջակա

միջավայր արտանետումները կրճատելու համար

տեղադրվել է բիտումի գոլորշիների կոնդենսաց

մանմեքենայացվածհամակարգ:2011թվականին

Արարատիմարզի Սուրենավանգյուղի«Ար բիտ» 

ՍՊԸինավթամշակմանգործարանումՄ100տե

սակիմազութիցարտազատվելէառաջինգուդրո

նը:

Ավշարի գինու գործարանը՝ արդիական 
ացված տեխնոլոգիաներով
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20072011 թվականներինԱր տա շա տի «Արտ ֆուդ» ընկերությունում ընդ

լայնվելէբնականհյութերիարտադրությունը,Մասիսի«Ա լի շան» ընկերությու

նըներդրելէմուրաբաներինորհոսքագիծ,«Ար տա շատ  Վին կոն»ևԱվ շա րի 

գի նու- կոն յա կի գոր ծա րան նե րը̀ կոնյակիարտադրությաննորտեխնոլոգիա

ներ:Ա րա րա տի ցե մեն տի գոր ծա րա նումտեղադրվելենժամանակակիցզտիչ

սարքավորումներ:

«Զ վարթ նոց» օդանավակայանի բեռնահամալիրին կից կառուցվել էսառ-

նա րա նա յին հա մա լիր,որնունի2,200 քա ռա կու սի մետր տա րածք,տեղադր

վածենսառնարաններ̀ շուրջ115 տոն նա ևսառցարաններ̀ շուրջ25 տոն նա 

տարողությամբ,ինչպեսնաևարագսառեցման,խոնավեցմանևայլհամակար

գեր,որոնքՀայաստանիմիրգնուբանջարեղենըպատշաճորակովմիջազգային

շուկադուրսբերելուհամարանհրաժեշտպայմաններենապահովում:

2012թվականիցԱրարատիմարզումգերմանական«BHM GbR»ընկերութ

յունըկառուցելուէառևտրիընդարձակգոտի:

« Գեոպ րո մայ նինգ» ընկերությունը նախատեսում էԱրարատում կառուցել

ոսկու արդյունահանման նոր՝ «Ալ բիոն» ֆաբրիկան, ուր կներդրվեն նոր

տեխնոլոգիաներ: Նախատեսվում է ֆաբրիկան շահագործման հանձնել

2013 թվականին: Նոր տեխնոլոգիայի ներդրումը հնարավորություն կտա

զգալի չափով մեծացնել մետաղի կորզումը  Սոթ քի հանքավայրի դժվար

 

«2005թվականիցաշխատումեմՄասիսի«Ալիշան»ՍՊԸում:
Ընտանիքումութանձենք:Աշխատանքունենքես,ամուսինս
ու մեծտղաս: Կոնկրետ իմաշխատանքից շատգոհ եմ: Մեր
ձեռնարկությունումկանսեզոնայինևմշտականաշխատողներ:
Ես մշտականներից եմ ու դաայսօրվադրությամբխիստ կա
րևորհանգամանքէինձհամար: Հիմաամենադժվարըոչթե
բարձրկամցածրվարձատրությանհարցնէ,այլկայունաշխա
տատեղունենալը:Այդառումովեսկասեի, որիմբախտըբե
րելէ:Վեցյոթտարիէաշխատումեմ,աշխատավարձսկայուն
ստանումեմ,տնօրինությանվերաբերմունքնէլ շատդրական
է,սրանքենայննախապայմանները,որշատշատերսկարեևո
րումենք»:

Մարինե Դանիելյան, «Ալիշան»  ՍՊԸ աշխատակից
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կորզվող սուլֆիդային հանքաքարից: Արտադրության արդիականացման

ծրագրով նախատեսված միջոցառումները համապատասխանում են միջազ

գային բնապահպանական չափանիշներին: Գործարանը կկիրառի «Ալ բիոն» 

գերժամանակակիցտեխնոլոգիան:«Ալ բիոն»տեխնոլոգիան,որըթույլէտա

լիսհեշտությամբվերամշակելցանկացածծանրհանքաքար,առաջինանգամ

ներդրվելէԴոմինիկյանՀանրապետությունում,երկրորդը՝Հայաստանում:2011

թվականինստացվել է շուրջ40 հա զար ուն ցիա ոսկի,իսկ2013թվականին

կստացվի120 հա զար:Նորտեխնոլոգիայիկիրառմանշնորհիվ2014թվակա

նինոսկուարդյունահանումըկհասնի150 հա զարունցիայի:Գործարանումաշ

խատումէ735 մարդ,նորտեխնոլոգիաներիներդրումիցհետոաշխատանքի

կընդունվի ևս130-ը: Միջինաշխատավարձը գործարանում կազմում է165 

հա զար դրամ: Ներդրումների ընդհանուր գումարը «ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկե

րությունումհաջորդերեքտարիներինկկազմիշուրջ120 մի լիոն ԱՄՆ դո լար:

Մարզումզարգանումէնաևփոքրևմիջինձեռնարկատիրությունը:Դրանք

հիմնականում սննդի, շինանյութերի,անտառային, քիմիական, մշակութակեն

ցաղայիննշանակությանևթեթևարդյունաբերությանապրանքներիարտադ

րականձեռնարկություններեն: Միայն2010թվականինԱր տա շատ,  Մա սիս, 

Ա րա րատքաղաքներում,ևգյուղականհամայնքներումստեղծվելենթվով15

փոքրումիջիննորձեռնարկություններ:Կառուցվելենձկնաբուծարաններ,չրի

«Գեոպրոմայնինգ» ընկերության գործող 
հոսքագիծը շուտով կհամալրվի ոսկու կորզման 

գերարդիական եզակի սարքավորումով

«Արդյունավետությունըկկազմիմեկմիլիոնտոննատարեկան:Սաամենամաքուրտեխնոլոգիանէ,
որայսօրգոյությունունիաշխարհում»:

Ռոման Խուդոլի, «Գեոպրոմայնինգ» ընկերության նախագահ
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չորացմանփոքրևմիջինարտադրամասեր:2011թվականինստեղծվելենյոթ

նորփոքրձեռնարկություններև42առևտրայինկազմակերպություններ:

20092011թվականներինԱրարատի մարզում հիմնվել են բանկային հինգ

և վարկային մեկ կազմակերպություններ, այդ թվում՝ « Հայ բիզ նես բան կի» 

Արարատիմասնաճյուղը,«Ա ռեք սիմ բան կի»(Գազպրոմբանկիխումբ)Արարա

տիմասնաճյուղը,«Ա րա րատ բան կի» ԱրտաշատիևՄասիսիմասնաճյուղերը,

« Ֆին կա» վարկային կազմակերպության Արտաշատի մասնաճյուղը: Մարզի

տարածքում2012թվականիտարեսկզբինգործումէր22 բան կո մատ:

ՀովտաշատիբնակիչՄկրտիչԱնդրեասյանիյոթանձիցբաղկացածընտանիքըհիմնականում
ապրումէսեփականքրտինքովստեղծածջերմոցայինտնտեսությունիցստացածեկամուտների
հաշվին:Անդրեասյաններըդեռևս1990ականներինորոշեցինտանհետնամասումունեցած800
քառակուսիմետրհողատարածքիվրապոմիդոր,վարունգևպղպեղաճեցնել:Հետագայում,ջեր
մոցայինտնտեսությունըբարելավելունպատակով,տարածքըհասցրեցին3000մետրի:

«Ստացվածբերքըշուկաենքհանում:Տարվամեջերկուանգամբերքենքստանումուկարողանումենքիրաց
նել։Միջինը60ից70տոննավարունգիուպոմիդորիբերքեմստանում,ասումէ43ամյաՄկրտիչԱնդրասյանը,
ողջընտանիքովաշխատումենք:Տարվամեջմիպահէլինում,որաշխատուժըչիհերիքում:Ծանոթ,բարեկամ
հարազատներինենքներգարվումաշխատանքիմեջ:Իրենցհամար,ոնցոր,ժամանակավորաշխատատեղենք
ստեղծում:Հիմաթեաշխատես՝կապրես:Ուզելով,լացելովգործդառաջչիգնա:Եղածդժվարություններնէլհաղ
թահարումենք»:
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Են թա կա ռուց վածք ներ

ՆախորդտասնամյակումԱրարատիմարզումշոշափելիորենզարգացել

ենենթակառուցվածքները:ԱրարատիմարզումԳազիբաշխիչգործող

ցանցիմիագիծերկարությունը2011թվականին2004թվականիհամե

մատկրկնապատկվելէ,իսկ1999թվականիհամեմատ՝ավելացելէերեքուկես

անգամ:ԱրմավիրիցհետոՀայաստանիմարզերումգազիբաշխիչգործողամե

նաերկարցանցնԱրարատիմարզումէ:

Արարատի մարզում գազի բաշխիչ գործող ցանցի 80 տոկոսից ավելին

անցնումէգյուղականհամայնքներով:

 Գա զի բաշ խիչ ցան ցի միա գիծ եր կա րութ յունն Ա րա րա տի մար զում (կմ)

362
498 519
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2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ա րա րա տի մար զում գա զա ֆի կաց
ված էր եր կու ան գամ ա վե լի բնա կա րան և բ նա կե լի տուն, քան 2005 
թվա կա նին և գ րե թե ե ռա պա տիկ ա վե լի, քան 2001 թվա կա նին:

2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գյու
ղա կան հա մայնք նե րում գա զա ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա
կե լի տնե րի ա մե նա մեծ թվա քա նա կը Ա րա րա տի մար զում է: 
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Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքներում գազաֆիկաց

վածբնակարաններիևբնակելիտներիշուրջմեկհինգերորդնԱրարատիմար

զումէ:

2010թվականինԱրարատիմարզիգյուղականհամայնքներումսպառողնե

րին մատակարարված գազի ընդհանուր ծավալը 2001 թվականի համեմատ

քա ռա պատկ վել է,իսկ2005թվականիհամեմատ՝կրկնա պատկ վել:

Հայաստանի Հանրապետությունումխմելուջրիմատակարարմանա մե-

նա մեծ եր կա րութ յամբփողոցայինցանցնԱրարատիմարզումէ:2010

թվականինԱրարատումէրգտնվումհանրապետությանհամայնքների

խմելուջրիմատակարարմանփողոցայինցանցիավելիքան15տոկոսը:

Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում գա զա ֆի կաց ված բնա կա-
րան նե րի քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թ. (միա վոր)

29,383

15,277

0 10,000 20,000 30,000 40,000

ԱՐԱՐԱՏ

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ

 2010 թվականին Արարատի մարզն առաջինն էր հանրապետության 
գյուղական համայնքներին մատակարարված գազի ծավալներով:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում սպա ռող նե րին մա տա կա րար
ված ջրի ա մե նա մեծ ընդ հա նուր ծա վալն Ա րա րա տում է: 
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Հանրապետությանմարզերումբացթողնված ջրի յուրաքանչյուրվեցերորդ

լիտրըմատակարարվելէԱրարատիմարզիսպառողներին:

Ջրամատակարարման համակարգում կատարված ներդրումների արդյուն

քումնվազելենջրիկորուստները.2010թվականինսպառողներինմատակա

րարվածջրիծավալնԱրարատիմարզում2005թվականիհամեմատնվա զել է 

շուրջ 80 տո կո սով:

Ս պա ռող նե րին բաց թողն ված ջրի ծա վալ նե-
րը ՀՀ մար զե րում, 2010թ. (մլն. խմ)

Ճանապարհաշինության բաժինն Արարատի մարզում 2007-2011թթ. 
իրականացված կապիտալ ծախսերի ընդհանուր ծավալում

5.9

3.67

0 2 4 6 8

ԱՐԱՐԱՏ

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ

Ճանապարհա-
    շինություն

23%

Այլ ոլորտներ
77%
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Ա րա րա տի մար զում 2007-2011 թվա կան նե րին ի րա կա նաց ված կա-
պի տալ ծրագ րե րի մեկ հինգ ե րոր դից ա վե լին ուղղ վել է ճա նա պար-
հա շի նութ յա նը:

20072011 թվականներին Արարատի մարզի ավելի քան մեկուկես տասն

յակ քաղաքային և գյուղական համայնքներում հիմնանորոգվել են հան

րապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհ

ներ: Մասնավորապես հիմնանորոգվել են Ոսկետափ -  Վե դի -  Լան ջառ, 

 Բու րաս տան - Արև շատ -  Բարձ րա շեն,  Բեր քա նուշ - Դ վին,  Քաղց րա շեն 

- Ոս տան,  Վե րին Ար տա շատ - Հ նա բերդ -  Գետա զատ, Այ գե զարդ - Այ գե-

պատ -  Շա հում յան,  Բարձ րա շեն- Նու բա րա շեն,  Բարձ րա շեն -  Լան ջա զատ 

- Ա բով յան - Արև շատ - Ն շա վան - Բ յու րա վան -  Բու րաս տան, Ուր ցա ձոր 

-  Շա ղափ -  Լան ջառ,  Շա հում յան -  Քաղց րա շեն -  Նա րեկ,  Կա նա չուտ – 

Արևշատհանրապետականևտեղականնշանակությանավտոճանապարհնե

րըևդրանքհանրապետականնշանակությանավտոմոբիլայինճանապարհնե

րինումիջպետականմայրուղիներինկապողհատվածները:Հիմնանորոգվելեն

փողոցներԱր տա շատ, Ա րա րատ,  Մա սիս և  Վե դի քաղաքներում, հիմնանո

րոգվելէՎա ղար շա պատ- Մա սիսհանրապետականնշանակությանավտոճա

նապարհի Զո րա կիկամուրջը:

2009թվականինշահագործմանէհանձնվելԵր ևան-Ա րա րատտակտային

էլեկտրագնացքը,որիշնորհիվԵր ևա նից Ա րա րատայժմկարելիէհասնելմեկ

ժամում:Երթևեկությանարժեքնէընդամենը300դրամ:Ուսանողներըերթևե

կումեն50% զեղ չով:

2010թվականիցԱրարատիմարզիԱր տա շատքաղաքիբնակիչներնօգտ

վումենվերանորոգվածերկաթուղայինկայարանից:ԱրարատԵրևանհատվա

ծումկառուցվելէերկաթուղային8 ան ցում:Ամբողջությամբվերանորոգվելեն

նաևերկաթուղայինենթակառուցվածքներնուէլեկտրագնացքը:

20072011թվականներինՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության

ջանքերովԱրարատիմարզի3 քա ղա քա յին և 40 գյու ղա կան հա մայնք նե-

րումվերականգնվելուբարելավվելենջրամատակարարմանուջրահեռացման

համակարգերը, նորոգվել ու մաքրվել են կոլեկտորադրենաժային ցանցերը:

Արարատում ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի բարե
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լավմաննուղղվելէմարզում20072011թվականներինկատարվածկապիտալ

ներդրումներիա վե լի քան մեկ հին գե րոր դը:

Միայն 2010 թվականի ընթացքում Ար տա շատ և  Մա սիս քաղաքներում

կառուցվել և վերակառուցվել են 32 կի լո մետր երկարությամբ մայրուղային

ջրատարերևջրամատակարարմաններքինցանցեր:ԱրարատիմարզիԱյ գե-

զարդ,  Նո րա շեն, Այ գես տան, Ջ րա հո վիտ,  Մա սիս,  Խաչ պար,  Դա րա կերտ, 

 Մար մա րա շեն, Ար տա շատհամայնքներումկառուցվելէավելիքանտասնմեկ

կիլոմետրընդհանուրերկարությամբներքինցանց:

2011թվականինԱրարատիմարզիԱր գա վանդև  Գե ղա նիստհամայնքնե

րի ջրամատակարարման ինքնահոս ցանցի վերակառուցմամբ բարելավվել է

համայնքների ջրամատակարարումը, հնարավոր է դարձելակտիվ շահագոր

ծումիցհանել«Ա րա րատ յան-4»մայրուղայինջրատարըևայնդարձնելպա

հուստային:Վերակառուցվելէի նը հիդ րավ լիկ հան գույց,կարգավորվելէջրի

ճնշումը,պարզեցվել ջրամատակարարմանհամակարգը, որի շնորհիվմարզի

համայնքներն Արարատյան դաշտի ջրի փոխարեն ստանում են Արզականի

Արտաշատի լիճը կրկին դառնում 
է քաղաքի այցեքարտը
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աղբյուրիառավելբարձրորակջուրը:Շուրջմեկ քա ռոր դով կրճատ վել են ջրի

կորուստները:

2010 թվականինԱր տա շա տում ջրի որակիարտադրական հսկողությունը

բարելավելուհամարվերակառուցվելէլաբորատորիան:Այնայժմհամալրվում

էնորսարքավորումներով,ինչըհնարավորությունկտակատարելունաևման

րէաբանականփորձաքննություն:

2012 թվականին կատարվող ներդրումների արդյունքում կբարելավվի

 Մա սիս քաղաքի և հարակից համայնքների բնակիչներին մատակարարվող

ջրիևջրամատակարարմանորակը:Խմելուջրիմատակարարմանտևողությու

նըօրական12ժամիցկհասնի17ժամի,կնվազենջրիաղտոտմանռիսկերըև

կբարելավվիհաճախորդներիսպասարկմանորակը:

20072011թվականներինԱրարատիմարզի15 քա ղա քա յին և գ յու ղա կան 

հա մայնք նե րում իրականացվել են գազաֆիկացման զգալիաշխատանքներ՝

շուրջիննուկեսմիլիարդդրամընդհանուրծավալով:ԳազաֆիկացվելենՄխչ-

յան,  Խաչ պար,  Բարձ րա շեն, Ե ղեգ նա վան, Ոս կե տափ,  Սի փա նիկ,  Սիս, 

 Նո յա կերտ,  Նո րա մարգհամայնքները, Մա սիսգյուղականհամայնքինորթա

ղամասը, բազմաբնակարան շենքեր և այլ շինություններԱր տա շատ քաղա

քում, Դարբ նիկհամայնքում:

2003թվականինԱրարատիմարզումգազաֆիկացվածէր52համայնք,իսկ

2011թվականինարդեն՝84:Բնականգազիցօգտվողընտանիքներիթիվը2011

թվականին 2003 թվականի համեմատ կրկնա պատկ վել է՝ հասնելով ավելի

քան37,570ի:

20072011 թվականներին Արարատի մարզում հետևողականորեն բարե

լավվել են էլեկտրաէներգիայի փոխադրման և բաշխման ենթակառուցվածք

ները.կառուցվելէբարձրլարման« Վա նա շեն» ենթակայանըսնողերկուկի

լոմետր ընդհանուր երկարությամբ օդային մալուխային գիծ: Հիմնանորոգվել

ենբարձրլարման« Մա սիս»և« Հով տա շատ»ենթակայանները,«Մխչ յան-2» 

ենթակայանումկառուցվելէմարտկոցայինկայան,« Քաղց րա շեն»ենթակայա

նումհուսալիությանբարձրացմաննպատակովտեղադրվել է բարձր լարման
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երկրորդտրանսֆորմատորը:Արարատիմարզիքսանհամայնքումհիմնանո

րոգվելէավելիքան75 են թա կա յան:

20072011թվականներինԱրարատումկատարվածներդրումներիարդյուն

քումմարզումայլևսբո լոր բնա կա վայ րե րըհեռախոսաֆիկացվածեն:

20092010թվականներինԱրարատիմարզումտեղադրվել ենմիջկայանա

յինԻԿՄ30նորսարքավորումներ:Արարատիմարզիգյուղերումվերականգն

վել,համարափոխվելևտեղադրվելէ2,042 թվա յին CDMA հե ռա խոս:2010

թվականին«Ար մեն թել» ընկերությունըտեղադրել է բջջայինտասներեքբա

զային կայան̀  Ար տա շատ,  Մա սիս,  Վե դի, Ավ շար, Ար գա վանդ, Այն թապ, 

 Բու րաս տան, Մխչ յան,  Սա յաթ- Նո վա,  Գե տափն յա,  Փոքր  Վե դի,  Պա րույր 

Ս ևակ, Ջ րա շեն համայնքներում,14 հա մայնք նե րիավտոմատհեռախոսակա

յաններումմոնտաժվելենմարտկոցայինհամակարգեր,որոնքհնարավորութ

յունենտալիսհոսանքազրկմանդեպքումապահովելանխափանկապ:Արտա

շատքաղաքումվերակառուցվելէբաժանորդներիսպասարկմանսրահը:

2011թվականինվերաբացվելեն« Հայ փոստ» ՓԲԸԱրարատիմարզիՎե դի, 

 Մա սիս, Ա րա րատ և Այն թափ համայնքների հիմնանորոգված փոստային

բաժանմունքները, որոնք ոչնչով չեն զիջում մայրաքաղաքԵրևանում գործող

փոստային բաժանմունքներին՝ ծառայությունների ու սպասարկման որակի

առումով: Բաժանմունքներում բարձրացվել են սպասարկման չափորոշիչներն

ուներդրվելնորընթացակարգեր,փոխվելևնորացվելենենթակառույցները,

տեղադրվելենարդիծրագրերինհամապատասխանողնորհամակարգիչներ,

նորացվել էմալուխայինհամակարգը: Փոստայինբաժանմունքները,ի լրումն

ավանդական փոստային ծառայությունների, հաճախորդներին առաջարկում

են ինտերնետային ծառայություններ, պատճենահանում, տպագրություն և

ֆաքսիմիլայինկապ:

«Հայփոստի» ժամանակակից 
մասնաճյուղ Մասիսում
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Տունը

Արարատի մարզումտարեցտարի մեծացել է բնակարանայինֆոնդը.

2011թվականինբնակարանայինֆոնդիընդհանուրմակերեսնԱրա

րատիմարզումմե կու կես ան գամ ա վե լի էր,քան2003թվականին:

ԼոռուցևԱրմավիրիցհետո՝Արարատումէհանրապետությանմարզերիբնա

կարանայինֆոնդիա մե նա մեծընդհանուրմակերեսը:

Հայաստանիգյուղականհամայնքներումբնակարանայինֆոնդիա մե նա մեծ 

ընդհանուրմակերեսը,Արմավիրիցհետո,Արարատիմարզումէ:2010թվակա

Բ նա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րե սը ՀՀ մար զե րում (քմ)

Գ յու ղա կան բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա-
նուր մա կե րե սը Ա րա րա տի մար զում (քմ)
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նինԱրարատիմարզիգյուղականհամայնքներումբնակարանայինֆոնդիընդ

հանուրմակերեսը2003թվականիհամեմատա վելի էր շուրջ 60 տո կո սով:

2011թվականինԱրարատիմարզումմեկբնակչիապահովվածություննընդ

հանուր մակերեսով 2005թվականի համեմատա վելի էր 40 տո կո սով, իսկ

նույն ժամանակահատվածում մարզի գյուղական համայնքներում ընդհանուր

մակերեսովմեկբնակչիապահովվածություննավելացելէմե կու կես ան գամ:

2011 թվականին Արարատի մարզի քաղաքային համայնքներում բնակելի

տների(առանձնատների)քանակը2005թվականիհամեմատավելիէր15տո

կոսով:ՆույնժամանակահատվածումԱրարատիմարզիքաղաքայինհամայնք

ներումառանձնատներիընդհանուրմակերեսնա վե լա ցել է 30 տո կո սով:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում մեկ բնակ չի ա պա
հով վա ծութ յունն ընդ հա նուր մա կե րե սով 2000 թվա
կա նի հա մե մատ ա վելի էր 2.3 ան գամ:

Մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յու նը ընդ հա նուր մա-
կե րե սով Ա րա րա տի մար զում (քմ)
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2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա
մայնք նե րում ա մե նա մեծ թվով բնա կե լի տներն Ա րա րա տի մար զում 
էին. ա վե լին, քան հան րա պե տութ յան ե րեք մար զե րում միա սին: 
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2011թվականինԱրարատիմարզիգյուղականհամայնքներումառանձնատ

ներիքանակը2005թվականիհամեմատա վելի էր 30 տո կո սով:Նույնժամա

նակահատվածումԱրարատիմարզիգյուղականհամայնքներումառանձնատ

ներիընդհանուրմակերեսնա վե լա ցել է 60 տո կո սով:

Արարատիմարզումնշանակալիորենակտիվացելէանշարժգույքիշուկան:

Նախաճգնաժամային 2007 թվականին Արարատի մարզում իրականացվել է

բնակելիտներիառուվաճառքիա վե լի շատ գոր ծարք, քան հանրապետութ

յանորևէայլմարզում՝մայրաքաղաքԵրևանումառուվաճառքիգործարքների

թվիկեսիցավելին:Թեպետճգնաժամիհետևանքովգործարքներիթիվըմինչև

2009 թվականը նվազել է, այդուհանդերձ, 2010 թվականից սկսած, անշարժ

գույքիշուկանմարզումկրկին ակ տի վա նում է:2010թվականինԱրարատում

էիրականացվելհանրապետությանմարզերումբնակելիտներիառուվաճառքի

յուրաքանչյուրվեցերորդգործարքը:2010թվականինԱրարատիմարզումիրա

կանացվել է բնակելիտներիառուվաճառքի շուրջ մե կու կես ան գամ ա վե լի 

շատ գործարք,քան2003թվականին:

20072011թվականներինԱրարատիմարզիԱր տա շատ,  Մա սիս, Ա րա րատ 

և Վե դիքաղաքներումհիմնանորոգվելենշուրջքսանբազմաբնակարանշեն

քերիտանիքները:

2012թվականինկմաքրվիԱրտաշատիերբեմնիայցեքարտը՝ճահճիվերած

վածքա ղա քա յին լի ճըև կբարեկարգվի հարակիցտարածքը: Լճի վերակա

ռուցմամբկլուծվիքաղաքիհամարկարևորէկոլոգիականխնդիրը:Այսնպատ

կով Հայաստանի ՀանրապետությանկառավարությունըԱրարատիմարզինէ

հատկացրելհանրապետությունումբարեկարգմաննուղղվածկապիտալմիջոց

ներիմեկերրորդը:

Ե ղեգ նա վանհամայնքինհարողսահմանայինգոտուտարածքումմաքրվելէ

հեղեղատարջրանցքիհուննուամրացվելենպատերը,իսկՈւրցաձորհամայն

քիտարածքումմաքրվելևամրացվելէ Վե դիգետիԵ ղեգ նա վան-Ուր ցա ձոր 

հատվածը:

20072008թվականներինբարեկարգվելէԱրարատիքաղաքայինայգին:
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Աշ խա տան քը

Արարատի մարզում աշխատողների միջին ամսական անվանական

աշխատավարձը2010թվականին2001թվականի համեմատհնգա-

պատիկ ա վե լի էր,2004թվականի՝կրկնա պա տի կը,իսկ2007թվա

կանիհամեմատա վե լա ցել է շուրջ 40 տո կո սով:

ՆախորդտասնամյակումԱրարատիմարզումգործազրկությանմակարդակն

աստիճանաբարնվազելէ:Համաշխարհայինֆինանսատնտեսականճգնաժա

միհետևանքովԱրարատիմարզումգործազրկությանաճը,2010թվականից

սկսած,կրկին նվա զում է:

Աշխատողարարատցիներիշուրջերեքքառորդը2010թվականինզբաղված

էր գյուղատնտեսության ճյուղում: 2010թվականինաշխատող յուրաքանչյուր

Աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ-
խա տա վար ձը Ա րա րա տի մար զում (դրամ)
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Ար մա վի րից հե տո  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մար զե րում գյու
ղատն տե սութ յան մեջ զբաղ վածների ա մե նա մեծ թիվը Ա րա րա տի 
մար զում է՝ ա վե լի քան ութ սունհինգ հա զար մարդ՝ հան րա պե տութ յու
նում գյու ղատն տե սութ յան մեջ զբաղ ված նե րի ա վե լի քան 17 տո կո սը:
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վեցարարատցիներիցմեկըզբաղվածէրծառայություններիոլորտում, յուրա

քանչյուրտասիցմեկը՝արդյունաբերությանկամշինարարությանճյուղում:

Նախորդտասնամյակումհետևողականորենավելացելէոչպետականհատ

վածումզբաղվածարարատցիներիտեսակարարկշիռըզբաղվածներիընդհա

նուրթվում: 2010թվականինԱրարատիմարզումզբաղվածների90տոկոսն

աշխատումէրոչպետականհատվածում:

Կր թութ յունը

Արարատիմարզում2010թվականինգործումէր15տոկոսովավելինա

խադպրոցականհաստատություն,քան2001թվականին:2010թվա

կանինհանրապետությանմարզերինախադպրոցականհաստատութ

յունների15 տո կո սը գոր ծում էրԱրարատում:

ԱրարատիմարզումէՀայաստանիգյուղականհամայնքներումգործողնա

խադպրոցականհաստատություններիմեծմասը. հանրապետությանգյուղա

Զ բաղ վա ծութ յունն Ա րա րա տի մար զում ըստ տնտե-
սութ յան ո լորտ նե րի, 2010թ.

Շինարարություն,
արդյունաբերություն

10%

Գյուղատնտեսություն,
որսորդություն և

անտառտնտեսություն
73%

Ծառայություններ
17%

Ա րա րա տի մար զում գոր ծում են ա վե լի շատ նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տութ յուն ներ, քան հան րա պե տութ յան որ ևէ մար զում: 
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կանհամայնքներինախադպրոցականհաստատություններիմեկ հին գե րոր դն 

Արարատիմարզումէ:2010թվականին2001թվականիհամեմատԱրարատի

մարզիգյուղականհամայնքներումգործումէինմեկերրորդովավելինախադպ

րոցականհաստատություններ:

Հանրապետությանմարզերինախադպրոցականհաստատություններիմեծ 

մասն Արարատիմարզումէ:2010թվականինհանրապետությունումգործող

նախադպրոցական հաստատություններում առկա յուրաքանչյուր վեց տեղից

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի քա-
նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թ.

 Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե-
խա նե րի քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թ.
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մեկնԱրարատիմարզումէր: Նախադպրոցականհաստատություններումտե

ղերի թիվը Արարատի մարզում տարեցտարի ավելացել է. 2010 թվականին

2003թվականիհամեմատմարզումտեղերիթիվն ա վե լա ցել է շուրջ մեկ վե-

ցե րոր դով:

Կոտայքից հետոԱրարատի մարզում են նախադպրոցական հաստատութ

յուններհաճախողա մե նա մեծ թվով երեխաները:2010թվականինԱրարատի

մարզումնախադպրոցականհաստատություններհաճախողերեխաներիթիվը

2000թվականիհամեմատա վե լա ցել է 60տոկոսով:

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքների նախադպրոցա

կանհաստատություններհաճախողերեխաներիա մե նա մեծ թիվը Արարատի

մարզումէ:Հանրապետությանգյուղականհամայնքներումնախադպրոցական

հաստատություններ հաճախող յու րա քանչ յուր հին գե րոր դ0 երեխան դաս

տիարակվումէարարատցուընտանիքում:

Արարատիմարզումտարեցտարիավելացելէնաևնախադպրոցականհաս

տատությունների մանկավարժների թիվը. 2010 թվականին Արարատի նա

խադպրոցականհաստատություններումմանկավարժներիթիվը2002թվակա

նիհամեմատա վե լա ցել էմեկհինգերորդով:
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Եթե 2003 թվականին Արարատի մարզում մեկ նախադպրոցական հաս

տատություն հաճախում էր 41 երեխա, ապա 2010 թվականին երեխաների

թվաքանակըհասելէ71ի՝շուրջերեքքառորդովավելի:

2010թվականինԱրարատիմարզումնախադպրոցականհաստատություն

ներում երեխաների հիվանդացության դեպքերի քանակը հաճախող հարյուր

երեխայիհաշվով2002թվականիհամեմատնվա զել է շուրջ մեկ քա ռոր դով:

Եթե,2002թվականիցսկսած,Հայաստանումհանրակրթությանհամակար

գիօպտիմալացմանբարեփոխումներիշրջանակներումհանրապետությունում

 Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի հի վան-
դա ցութ յան դեպ քե րի քա նա կը՝ հա ճա խող 100 ե րե խա յի հաշ վով, 2010թ.
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հանրակրթական դպրոցների թիվը 2005 թվականին նվազել էր ավելի քան

80ով,ապաԱրարատիմարզում,2000թվականիցսկսած,դպրոցներիթիվը

չի պա կա սել,ինչըհանրապետությանմարզերիհամարբացառիկերևույթէ:

2005 թվականից սկսած՝ Արարատի մարզի հանրակրթական դպրոցներում

ավելացելէմանկավարժներիթիվը:

Եթե 2001/2002 ուսումնական տարում Արարատի մարզում գործում էր

երաժշտական,արվեստիև գեղարվեստի18դպրոց,ապա2010/2011ուսում

նականտարումգործումէ22դպրոց՝մեկհինգերորդովավելի:

2010/2011ուսումնականտարումԱրարատիմարզիերաժշտական,արվեստի

ևգեղարվեստիդպրոցներումուսուցմանանվճարհամակարգումսովորումէր

եր կու ան գամ ա վե լի աշակերտ,քան2003/2004ուսումնականտարում:

2008թվականիցԱրարատիմարզումգործումէնախնականմասնագիտա

կան(արհեստագործական)ուսումնականհաստատություն՝120 ու սա նո ղով:

Եթե2000թվականինԱրարատիմարզումգործումէրմիջինմասնագիտա

Ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րի ա շա-
կերտ նե րի թվա քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2011թ.
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 Հան րա պե տութ յան մար զե րում ե րաժշ տա կան, ար վես
տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում ու սուց ման անվ ճար հա
մա կար գում 2010/2011 ու սում նա կան տա րում ա մե նա մեծ 
թվով ա շա կերտ ներ սո վո րում էին Ա րա րա տի մար զում: 
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կաներկուուսումնականհաստատություն,ապա2010թվականինդրանցթիվը

հասել է վե ցի:

Ա րա րա տում 2007-2011 թվա կան նե րին կա տար ված ներդ րում նե րի 
զգա լի մա սը՝ գրե թե մեկ եր րորդն ուղղ վել է մար զում կրթա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի զար գաց մա նը: 
 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում նա խադպ րո ցա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում կա տար ված կա պի տալ ներդ րում նե րի գրե թե մեկ 
եր րոր դը՝ շուրջ մե կու կես մի լիարդ դրամ, ուղղ վել է Ա րա րա տի մարզ:

20072011թվականներինԱրարատիմարզի4 քա ղա քա յին և 36 գյու ղա-

կանհամայնքներումկառուցվել,հիմնանորոգվելևջեռուցմանհամակարգերով

ենապահովվելհի սու նից ա վելի նախադպրոցականհաստատություններ:

Արարատիմարզիեր կու սու կես տասն յակմանկապարտեզներումգործումէ

ջեռուցմանհամակարգ:

Արարատիմարզիշուրջ1,700բնակիչունեցողԱր գա վանդհամայնքում,ուր

ավելիքանտասնութտարիմանկապարտեզըչէրգործել,50երեխաներհաճա

խումեն«Ա նա հիտ»նորակառույցմանկապարտեզ,որնունիկառուցապատ

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րին ուղղ ված կա պի-
տալ ծախ սե րը ՀՀ մար զե րում, 2007-2011թթ. (մլն. դրամ)
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վածև կանաչապատվածբակ,ցայտաղբյուրներ, լո

ղավազան,կարուսելներու ճոճանակներ:20122013

թվականներինԱրարատիմարզիքաղաքայինևգյու

ղականհամայնքներումշարունակվելուեննախադպ

րոցականհաստատություններիհիմնանորորգմանև

կառուցմանաշխատանքները:Այսպես,2012թվակա

նինկավարտվիԱյն թապհամայնքիմանկապարտե

զիկառուցումը:

Արարատի մարզի քաղաքային և գյուղական հա

մայնքներումնախադպրոցականուսումնականհաս

տատություններում իրականացված մեծածավալ

աշխատանքների շնորհիվ երեքիցվեց տարեկան

արարատցի երեխաներիավելի քան70 տո կո սը և

հինգիցվեցտարեկանշուրջ630 ե րե խահաճախում

էնախադպրոցականհաստատություն:

20072011 թվականներին Արարատի մար

զի 74 հա մայնք նե րում իրականացվել են ա վե-

լի քան 90 հանրակրթական հաստատություննե

րի նախագծման, հիմնանորոգման, կառուցման և

վերակառուցման,ջեռուցմանհամակարգերիկառուց

ման և վերանորոգման աշխատանքներ: Արարատի

մարզի Մա սիսքաղաքում, Սի փա նիկև Վար դա շատ 

համայնքներումկառուցվելենդպրոցներ:

2007-2011 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի մար զե-
րում հան րակր թա կան դպրոց նե րում ի րա կա-
նաց ված կա պի տալ ներդ րում ներն ա մե նա մեծ 
թվով հա մայնք նե րում կա տար վել են Ա րա րա տի 
մար զում. հան րա պե տութ յան ոչ մի ու րիշ մար-
զում այն քան հա մայնք նե րում դպրո ցա շի նա կան 
ծրագ րեր չեն ի րա կա նաց վել, որ քան Ա րա րա-
տում: 
 

Վարդաշենի հիմնանորոգված 
դպրոցում, ձմեռ 2012

Արարատի տարածաշրջանային 
պետական նորաբաց քոլեջի 

համակարգչային դասարանը
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 Հան րա պե տութ յան մար զե րի դպրոցներում իրականացվող կա պի-
տալ աշ խա տանք ներն ա մե նա մեծ թվով կատարվել են Արարատի 
մարզի դպրոց նե րում: Շիրակի մարզից հետո, հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում հան րա յին մի ջոց նե րի հաշ վին հանրապետության 
մարզերում կապիտալ ներդրումների ամենամեծ ծա վա լն Ա րա րա-
տում է:

Միայն2011թվականինԱրարատիմարզիավելիքան40 դպրոց նե րիաշա

կերտներուսումնականտարինդիմավորելեննո րաց վածդպրոցներում:

20072011թվականներին կատարվածաշխատանքներիարդյունքումԱրա

րատիմարզումջեռուցմանտեղայինհամակարգերովենօժտվել60 դպրոցներ՝

մարզիհանրակրթականդպրոցներիշուրջկեսը:Արարատիմարզումհանրակր

թականդպրոցներիշուրջմեկերրորդնունիբարեկարգվածմարզադահլիճև

խաղահրապարակ:

2011թվականինԱր տա շա տումվերակառուցվելևբացվելէԱրարատիտա

րածաշրջանայինվերակառուցվածպե տա կան քո լե ջը, ուրդասավանդվում է

վեց մասնագիտություն̀  դեղագործություն, ատամնատեխնիկա, կոսմետոլո

գիա, հաշվապահական հաշվառում,փոխադրումների կազմակերպում և կա

ռավարում,ծրագրավորում:Քոլեջըհամալրվելէհիշյալմասնագիտությունների

գծովուսուցմանհամարնախատեսվածժամանակակիցսարքավորումներով:

2010թվականինԱրարատիմարզի  Զան գա կա տուն,  Լան ջառ,  Լու սա շող, 

 Դաշ տա քար և  Շա ղափ գյուղերի դպրոցները ստացել են համակարգիչներ:

Արարատիմարզիդպրոցներիվերազինմանարդյունքում2011թվականիցմար

զիբոլոր112դպրոցներնապահովվելենինտերնետկապով:Արարատիմարզի

«Դպրոցի նոր շենքնարդեն նայել ենք:Երեխաներին էլ էքսկուրսիաենքտարել դպրոցով մեկ:
Նրանցէլշատհաճելիէրայսնորշենքը,շատտրամադրող»:

Սիրանույշ Էլազյան, Հնաբերդ գյուղի դպրոցի դասվար

«Երեխաները պետք է լավ դպրոց ունենան, որպեսզի կարողանան լավ սովորել, որ այս մեր
պետությանը պիտանի մարդիկ դառնան: Մեզ շատ են պետք այս պետությունում, մեր փոքրիկ
պետությունումայսպիսիերեխաներ...ուայսպիսիդպրոցներ»:

Գայանե Դավթյան, Հնաբերդի դպրոցի ուսուցչուհի
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110 դպրոցունիհամակարգչայինդասասենյակ:Արարատիմարզիհանրակր

թականդպրոցներնունենշուրջ1150 հա մա կար գիչներև1800համակարգ

չային սարքավորումներ: Արարատի մարզի դպրոցներում մեկ համակարգչից

օգտվումէմիջինումշուրջ28աշակերտ:Արարատիմարզի112հանրակրթա

կանդպրոցներից102նապահովվելենուսումնականզենքերով:Մխչյանհա

մայնքումստեղծվելէռազմագիտությանշարայինևսպորտայինհրապարակ,

հրաձգարան, որտեղ պատանիները տիրապետում են զենքի հետ վարվելու

անվտանգությանկանոններին:

Արարատիմարզիհանրակրթականդպրոցներիշուրջ1,800 ու սու ցիչ մաս

նակցելէորակավորմանբարձրացմանևվերապատրաստմանդասընթացնե

րի,իսկշուրջ2,000-ըստացելենհամակարգչովաշխատելուպատշաճգիտե

լիքներևհմտություններ:

2010թվականիցԱր տա շա տ քա ղա քի թիվ 1ևՆոր  Խար բեր դի թիվ 2 միջ

նակարգդպրոցներումիրականացվումէներառականկրթություն:

2010թվականինօլիմպիադայիհանրապետականփուլինմասնակցածԱրա

րատի մարզի հանրակրթական դպրոցների շուրջ 70աշակերտիցտասնութն

ար ժա նա ցել են դիպ լոմ նե րի և  գո վա սա նագ րե րի: Կենսաբանությունից

առաջինկարգիդիպլոմիարժանացածԱր տա շա տիթիվ1միջնակարգդպրո

ցի11րդդասարանիաշակերտԳոռՄարգարյանըՀարավայինԿորեայումմաս

նակցելէմիջազգայինմրցույթիևարժանացելպատվոգրի:

Աշխարհի հիսուն երկրներում անցկացվող շուրջ վեց միլիոն դպրոցական

ների մասնակցությամբ  « Կեն գու րու 2010» միջազգային մաթեմատիկա

կանմրցույթիհայաստանյանփուլումհաղթողէճանաչվելԱրարատիմարզի

 Վա նա շենգյուղիմիջնակարգդպրոցիաշակերտԱբ րա համ Գ րի գոր յա նըև,

որպեսմրցանակ,ամառայինարձակուրդներնանցկացրելԲուլղարիայումկազ

մակերպվածմիջազգայինճամբարում`եվրոպականերկրներից«Կենգուրուի»

հաղթողներիհետմիասին:
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Ա ռող ջա պա հութ յունը

Արարատում2001թվականիցտարեցտարիավելացելէմարզիբժիշկ

ներիթիվը:2010թվականինԱրարատիմարզումտասըհազարբնակ

չիհաշվովբժիշկներիթիվըա վե լա ցել է մեկքառորդով:

Արարատիմարզումամբուլատորպոլիկլինիկականհիմնարկներհաճախում

ներիթիվը, 2001թվականից սկսած,տարեցտարիաճել է: 2010թվականին

Արարատի մարզում ամբուլատորպոլիկլինիկական հիմնարկներում հաճա

խումները 2001թվականի համեմատկրկնա կի ա վելի էին: 2007թվականի

համեմատ՝ 2010 թվականին Արարատի մարզում ամբուլատորպոլիկլինիկա

կանհիմնարկներհաճախումներնա վե լա ցել են 20 տո կո սով:ԼոռուցևԱրմա

վիրիցհետո՝2010թվականինհանրապետությանմարզերիթվումամբուլատոր

պոլիկլինիկական հիմնարկներ ամենամեծ թվով հաճախումներն Արարատի

մարզումեն:

Բ ժիշկ նե րի թվա քա նա կը հա զար բնակ չի 
հաշ վով Ա րա րա տի մար զում
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Ա րա րա տի մար զում ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան հիմ
նարկ ներ հա ճա խում նե րը մեկ բնակ չի հաշ վով 2010 թվա
կա նին 2001 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել են:
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20072011թվականներինշո շա փե լի կա պի տալ ներդ րում ներենկատարվել

Արարատիմարզի37քաղաքայինևգյուղականհամայնքներիառողջապահա

կանհաստատություններում:Հիմնանորոգվելևբարելավվելենամբուլատոր

պոլիկլինակականհիմնարկներևառողջությանպահպանմանկենտրոններու

բուժկետեր՝ Մա սի սի բժշկա կան կենտ րո նը,  Վե դու հի վան դա նո ցը, Ար տա-

շա տի հի վան դա նո ցը:

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի̀  տարածաշրջանների համա

չափզարգացմանծրագրիշրջանակներում2010թվականինբացվելէԱ րա րա-

տի հիմ նա նո րոգ ված բժշկա կան կենտ րո նը,որըհագեցածէժամանակակից

անհրաժեշտ բուժսարքավորումներով և ունի վերապատրաստված բուժանձ

նակազմ:Հիվանդանոցումստեղծվելէնաևհզորախտորոշիչբազա:

2010թվականինվերանորոգվելէ Մա սի սիբժշկականկենտրոնիմանկական

բաժանմունքըևհինգհիվանդասենյակներ՝տարբերբաժանմունքներում:

Վեդիի հիմնանորոգված 
ծննդատանը
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2011թվականինավարտվելէ Վե դիիծննդատանվերանորոգումը,գործումէ

ջեռուցմաննոր՝տեղայինհամակարգևգեներատոր̀արտակարգպատահար

ներիդեպքումանխափանէլեկտրաէներգիաապահովելունպատակով:Վերա

նորոգվելէվեցհիվանդասենյակ,պոլիկլինիկայիմանկականկոնսուլտացիայի

մասնաշենքը,կազմակերպվելէՄայրությանդպրոց:Ծննդատունըհագեցվելէ

նոր սարքավորումով. ծննդատանը, մասնավորապես,տրամադրվել է սպիրո

մետր,իմունոֆերմենտայինապարատ,վերանորոգվելէռենտգենսարքավորու

մը:ՀիվանդանոցըսպասարկումէԱրարատիմարզի13,000 կնոջ:Ամենտարի

այստեղծնվումէշուրջ800 ե րե խա:

Ար տա շա տի բժշկական կենտրոնում վերանորոգվել են սանհանգույցնե

րը, քիթկոկորդականջ բաժանմունքը, վերելակները: Կենտրոնն ապահովվել

էէլեկտրաէներգիայիսնուցմաներկրորդաղբյուրով,ասֆալտապատվելէհի

վանդանոցտանողճանապարհը:

2007թվականինԱրարատիմարզումառողջությանպահպանմանառաջնա

յինօղակի50 հաս տա տութ յուն նե րինտրամադրվելենբուժսարքավորումներ

ևբժշկականգործիքներ:2010թվականինԱրարատիմարզիի նը բժշկա կան 

ամ բու լա տո րիա նե րի տրամադրվել է ավտոմեքենա: Ներկայում Արարատի

մարզիամբուլատորպոլիկլինիկականբոլորհիմնարկներն,առանցբացառութ

յան,ապահովվածենառաջինօգնությանմիջոցներով:

Արարատիմարզումիրականացվելէ«Լույսհայիաչքերին»ծրագիրը.հետա

զոտվելենշուրջ 5.200,վիրահատվել՝320 մարդ,ակնոցէտրամադրվելավելի

քան2,000 մար դու:

«Երկուաղջիկունեմ,մեծս17տարեկանէ,երկրորդաղջիկս՝15:Եսուամուսինսշատէինքցան
կանումտղաունենալ:Երկարտարիներապրել եմ Ռուսաստանում, բուժվել, բայցարդյունք չկար:
Երեքտարիառաջվերդարձանքհայրենիք:Արդենհույսսկտրելէի,թեերբևէամուսնուսհամարտղա
զավակկծնեմ,բայցհրաշքտեղիունեցավուփետրվարի23ինտղասծնվեց:Կեսարյանհատումեն
արել,վիճակսլավէ,անչափգոհեմբժիշկներիցուբուժանձնակազմիհոգատարվերաբերմունքից»:

 Լո ւի զա  Կի րա կոս յան, 36 տա րե կան
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Վարակիչևզանգվածայինոչվարակիչհիվանդություններիկանխարգելման

ևկարանտինայինմիջոցառումներիկազմակերպմանարդյունքում2010թվա

կանինԱրարատիմարզումզգալիորեննվա զել է տարափոխիկհիվանդություն

ների դեպքերի քանակը, իսկ մալարիայով հիվանդացությանդեպք չիարձա

նագրվել:

2010 թվականին Արարատի մարզում բժիշկների մասնագիտական գիտե

լիքները բարձրացնելու նպատակով վերապատրաստվել են19 նեղ մաս նա-

գի տութ յան բժիշկներ, գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների և չորս

պոլիկլինիկաների հինգ բժիշկներ և36 մի ջին բու ժաշ խա տողներ ստացել

ենընտանեկանբժշկիորակավորում:2012թվականիտարեսկզբինԱրարատի

մարզիբնակիչներիշուրջ85տոկոսնօգտվումէընտանեկանբժշկիորակյալ

ծառայություններից:

2010 թվականին կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների դեմ իրակա

Արարատի բժշկական կենտրոնը հագեցած 
է նորագույն սարքավորումներով
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նացվածկանխարգելիչպատվաստումներումմինչևերկուտարեկաներեխա

ներիընդգրկվածություննԱրարատիմարզումկազմելէավելիքան95 տո կոս՝

ավելիբարձր,քանմիջինընդգրկվածությունըՀայաստանում:

Արարատիմարզիքաղաքայինևգյուղականհամայնքներումիրականացվող

սկրինինգայինծրագրերում՝զարկերակայինճնշմանչափում,կրծքագեղձի,ար

գանդի վզիկի, շականակագեղձի հետազոտություններ, ընդգրկված  է բնակ

չությանշուրջ 85 տո կո սը:

2010թվականինԱրարատիմարզիգյուղականհամայնքներիբնակչության

շուրջ30 տո կոսն օգտ վել էշրջիկբժշկականխմբերիծառայություններից,ընդ

որում, մատուցվածծառայություններըբավարարենգնահատելգրեթեբոլոր

շահառուները:

Արարատքաղաքիբնակիչ74ամյա ՎաչիկԳրիգորյանիհիշողություններումխորհրդայինուհետխորհրդային
տարիներիքաղաքայինայսհիվանդանոցըպահպանվելէր,որպեսանհրապույրմիհաստատություն՝լեցունխա
վարասերներով,ուրհիվանդըկրկնակիէրհիվանդանումտիրողպայմաններից:Վաչիկպապը՝լինելովդիսպանսեր
հիվանդ,կարելիէասելայսբուժհիմնարկի«մշտական»այցելուներիցէ: Նահիշումէրև՛1960ականները,երբ
շահագործմանհանձնվեցհիվանդանոցը,և՛90ականներինտիրողիրավիճակը,և՛,իհարկե,2010թվականը,երբ
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի՝տարածաշրջանների համաչափզարգացման ծրագրի շրջանակնե
րումվերանորոգվեց«Արարատիհիվանդանոց»բժշկականկենտրոնը: Հիվանդանոցն,իուրախությունբուժանձ
նակազմիևհիվանդների՝հագեցածէժամանակակիցբուժսարքավորումներով: Կենտրոնումստեղծվածէհզոր
ախտորոշիչբազա:

«Եսամենտարիմիկամերկուշաբաթովգալիսէստեղբուժվումեմ,պատմումէՎաչիկԳրիգորյանը,—սիրտս
ա,բրոնխներսա,այսինքնէնպիսիհիվանդեմ,որուզեմչուզեմպիտիհիվանդանոցումբուժումստանամ:Հրաշալի

պայմաններենհիմաստեղծվելէսհիվանդանոցումվերանորոգումիցհետո:Նախպա
լատումերկուհոգուցավելհիվանդչիլինում,զուգարանըներսնէ,թեչէէնվախտերը
միհատընդհանուրզուգարանկարհիվանդներիհամար, էն էլ միջանցքիծայրում:
Հիվանդներըշատներսուդուրսչենանումէլ,հերթչենկանգնում:Մաքրությունիցէլ
շատգոհեմ:Պահկա,որեսեմնեղվում,թեէսքանինչենսրանքրոպենմեկավլում
ուսրբում։Որհիշումեմէնժամանակները...տարականներըմարդէինուտում։Հիմի
անգամմտածումեմ,որԵրևանումէլմերհիվանդանոցիպեսհիվանդանոցչկա»:
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Մ շա կույթն ու ս պորտը

Արարատի մարզի 40 քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա մայնք նե րում 

20072011 թվականներին իրականացվել են մշակութային հաստա

տություններիհիմնանորոգմանևվերակառուցմանաշխատանքներ:

Հիմնանորոգվել են Ուր ցա լանջ,  Վար դա շեն, Ա րաք սա վան,  Դի տակ, 

 Վար դա շատ, Ա բով յան,  Նոր Ու ղի, Մր գա նուշ, Դ վին,  Հով տա շատ, 

 Հով տա շեն,  Սի սա վան,  Շա ղափ,  Նո րա շեն, Ար ևա բույր,  Լու սա շող, Արև-

շա տի,  Գո ռա վան, Ար մաշ,  Վե րին Դ վին,  Բեր դիկ,  Բեր քա նուշ, Այ գես տան, 

 Նո յա կերտ,  Վա նա շեն,  Քաղց րա շեն,  Բարձ րա շեն,  Մա սիս,  Զան գա կա տուն, 

Ոս կե տափ, Ա րա րատ,  Վե րին Ար տա շատ,  Նոր Կ յանք,  Նա րեկ,  Վե դի հա

մայնքներիմշակույթիտները,Ուր ցա ձորիհամայնքայինկենտրոնը,Ա րա րա-

տիմարզայինգրադարանը:

ՋեռուցմանտեղայինհամակարգերենկառուցվելՄխչ յանևՆոր Կ յանքհա

մայնքներիմշակույթիտներում,Ար տա շատքաղաքիերաժշտականդպրոցում

Հայաստանի չորրոդ մայրաքաղաքը 
2200 տարեկան է
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ևթատրոնում:ՀիմնանորոգվելէԳ ևորգ  Մարզ պե տու նուամրոցը՝Ուր ցա ձոր 

գյուղում:

20072011 թվականներին հիմնանորոգվել են  Մա սիս քաղաքի մարզադպ

րոցնու Վե դիիքաղաքապետարանիմարզադահլիճը,Ուր ցա ձորհամայնքում

կառուցվելէմարզադաշտ, Սու րե նա վանգյուղում՝խաղահրապարակ:

20072011թվականներինԱրարատիմարզումակտիվացել էմշակութային

մարզականկյանքը:2011թվականինԱրարատիմարզիարվեստիևերաժշտա

կան15 դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րի և տ նօ րեն նե րի մասնակցությամբստեղծ

վելէժողովրդականգործիքների«Ա րա րատ»նվագախումբը:2011թվականին

մեծ շուքով նշվել է հայոցփառավոր մայրաքաղաքներից մեկի՝Ար տա շա տի 

հիմնադրմանքսաներկուդարյատարելիցը:

2010 թվականին Հայաստանի Ազգային գրադարանը շրջիկ գրադարանով՝

բիբ լիո բու սովայցելել էԱրարատիմարզի Մասիսիքաղաքայինգրադարան՝

համալրելովնրաֆոնդը120 միա վորգեղարվեստական,պատմականգրքերով

ևհայերեն,ռուսերեն,անգլերենպարբերականներով:Սկսած2006թվականից՝

ամենտարի Մասիսի քաղաքային գրադարանը քաղաքապետարանի կողմից

համալրվումէնորգրականությամբ:Իտարբերությունմյուսմարզերիգրադա

րանների,այստեղստանումենվեցանունթերթ:

ԱրարատիմարզիշախմատիհավաքականըԳյուղականպատանեկանհան

րապետական ութերորդխաղերում ստացավառաջին մրցանակ, մարզի հա

վաքականըտասնմեկմարզաձևերումընդհանուրթիմայինհաշվարկով,լավա

գույննէրհանրապետությունում:

20072011 թվականներին Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում 14

արարատցիներարժանացելենբարձրագույնմրցանակների:

2011թվականինԲուլղարիայումչեմպիոնիկոչումէնվաճելևշախմատիԵվ

րոպայիպատանիներիևաղջիկներիառաջնությանոսկեմեդալակիրդարձել

ԱրարատիմարզիԲյուրավանգյուղիբնակիչ12ամյաՀայկՄարտիրոսյանը:
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11ամյա Հայկ Մարտիրոսյանն արարատցիների պարծանքն է: Տղան ծնվել և մեծացել է Արարատի մարզի
Բյուրավանգյուղում:Հայրըպատմումէ,որՀայկըշախմատայինընդունակություններդրսևորելէշատփոքրտա
րիքում:Սերըիմաստունխաղինկատմամբպատահականբնույթչէրկրում:Հայրը՝ՄիքայելՄարտիրոսյանըշախ
մատիդասատուէ,ավարտելէՖիզկուլտուրայիինստիտուտիշախմատիբաժինը:Տանըմշտապեսերեխաների
հետշախմատէպարապել,ևահաարդյունքը,կարելիէասել՝մեծագույն:ՎճռորոշէրնաևՄիքայելի՝Հայաստանի
շախմատիակադեմիայիԱրտաշատիմասնաճյուղումաշխատանքիանցնելուփաստը:6,5ամյաՀայկնէլդառնում
էշախմատիդպրոցիսանուսկսումլրջորենզբաղվելսիրածսպորտաձևով:

Չափազանց ուշիմ ու աշխատասեր մանչուկը շատ կարճ ժամանակահատվածում, մասնակցելով տարբեր
շախմատային մրցաշարերի, գրավում է մրցանակային տեղեր: Տասը տարեկանում գրավում է չորրորդ տեղը
Հայաստանում անցկացված շախմատի առաջնությունում: Բաթումիում անցկացված Եվրոպայի պատանիների
շախմատիառաջնությունում Հայկըգրավումէ6րդ տեղը՝իրավունքստանալովհաջորդտարիևս մասնակցել
առաջնությանը:

Ջերմուկումանցկացվածմինչևտասըտարեկանների շախմատիառաջնությունումտղայիունեցածմասնակ
ցությունըհաղթականէր։Հայկըհռչակվումէառաջնությանհաղթող:«2011թվականինՀայաստանումանցկաց
վածբոլորառաջնություններումՀայկսհաղթողէեղելիրտարեկիցներիշրջանում,—պատմումէհայրը,—անցած
տարիսեպտեմբերինէլ,մասնակցելովԲուլղարիայումանցկացվողպատանիներիԵվրոպայիառաջնությանըմին
չև12տարեկաններիմեջ,տղասդարձավ չեմպիոն:ՆրանշնորհվեցՖԻԴԵվարպետիկոչում:Այստարի Հայկը
ՖԻԴԵիկողմիցիրավունքստացավմասնակցելուԵվրոպայիպատանիներիառաջնությանը:Իրանիհանրապե
տությանՌաշտքաղաքումփետրվարի29իցմարտի8ըՀայկըմասնակցելուէմիջազգայինմրցաշարին:Հույս
ունեմ,որհաղթանակովկվերադառնա»:

ՀայկիկուռքերըշախմատայինաշխարհումԼևոնԱրոնյաննուՎլադիմիրՀակոբյաննեն:Տղանինքնէլպատ
րաստվումէգնալնրանցհետքերով:
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Սո ցիա լա կան վի ճա կը

Արարատիմարզում2002թվականիցկենսամակարդակիբարձրացմա

նըհամընթաց,տարեցտարիհետևողականորեննվա զել էնպաստա

ռուընտանիքներիթիվը:Թեպետ2008թվականինհամաշխարհային

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով կարիքավորների, ուստիև

նպաստառուընտանիքներիթիվըմարզումաճելէ,այդուհանդերձ,2009թվա

կանից սկսած՝ մարզում կարիքավոր ընտանիքիների թիվը նվա զել է. 2010

թվականինԱրարատիմարզումավելիքիչընտանիքներեննպաստստացել,

քան2000թվականիցիվեր:

2002թվականիհամեմատ՝Արարատիմարզումնպաստառուընտանիքների

թիվընվազելէկի սով չափ:

Աղքատության մակարդակն Արարատի մարզում տարեցտարի նվազել է

ընդհուպմինչև2007թվականը:Համաշխարհայինսոցիալտնտեսականճգնա

ժամիհետևանքովաղքատությանմակարդակը,ինչպեսողջհանրապետությու

նում,այնպեսէրԱրարատիմարզումկտրուկբարձրացավ.արդյունքում2009

թվականինԱրարատումխիստկարիքավորընտանիքներիտեսակարարկշիռը

մարզիտնայինտնտեսություններիընդհանուրթվումհասավ2007թվականի

մակարդակին:Այդուհանդերձ,2010թվականիցսկսածշատաղքատընտանիք

ներիթիվըմարզումսկսել է կրճատ վել:

Ն պաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թիվն Ա րա րա տի մար զում
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2010թվականինԱրարատիմարզումբնակվողզոհվածազատամարտիկների,

ծնողազուրկևբազմանդամ,սակավապահովվածընտանիքների250 ե րե խա-

ներամռանընթացքումանվճարհանգստացելենՀանքավանի«Հեքիաթների

կիրճ»ճամբարում:

2010թվականինԱրարատիմարզիհամայնքներումիրականացվելենվար

ձատրվող հասարակական աշխատանքներ՝ ներգրավելով ավելի քան 190 

մար դու:2010թվականիընթացքումաշխատանքիենտեղավորվելավելիքան

80 գոր ծա զուրկներ:

20072010 թվականներին Արարատի մարզի Ար տա շատ, Ա րա րատ և

 Մա սիսքաղաքներումբարեգործականճաշարաններիցամենտարիօգտվելէ

մարզիշուրջ170կարիքավորբնակիչ:Ներկայումբարեգործականճաշարանէ

գործումՄասիսքաղաքում,որըօրականմեկանգամտաքսնունդովապահո

վումէ72կարիքավորբնակչի:

20072011 թվականներին՝ յուրաքանչյուր տարի մարզի քաղաքային հա

մայնքներումտնայինպայմաններումսպասարկվելէշուրջ270 տա րեց:

Արարատիմարզում2010թվականինվերականգնողականևտեխնիկական

անհրաժեշտայլմիջոցներենտրամադրվել120 հաշ ման դա մների:

2011թվականինմարզիսոցիալականծառայություններիտարածքայինչորս

գործակալությունները ստացել են ին տեր նետ կա պից օգտվելու հնարավո

րություն:

Արարատիմարզիմիշարքքաղաքայինհամայնքներումսոցիալականնշա

նակությունունեցողառանձինենթակառուցվածքներսար քա վոր վել են թեքա

հարթակներով:

Խիստհատկանշականէ,որԱրարատիբնակչության85տոկոսնիրապագան

կապումէմարզիհետևչիպատրաստվումփոխելբնակավայրը:Սաա մե նա-

բարձրցուցանիշնէհանրապետությունում:
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Այս պես է ապ րում ա րա րատ ցին իր հո ղի վրա, Ա րա րա տի փեշերին 

ու ողջ երկ րի աչ քի ա ռաջ: Ապ րում է ա ռօր յա մարդ կա յին ու րա-

խութ յուն նե րով ու հոգ սե րով, ըն տա նիք կազ մում ու ե րե խա ու-

նե նում, տուն կա ռու ցում ու մե ծաց նում զա վա կին, մշա կում հողն ու նրա 

բա րիք նե րը, կա ռու ցում կա մուրջ ու ճա նա պարհ, լու սա վո րում իր շե ներն 

ու ջեր մաց նում սի րե լի նե րի սրտե րը, մրցում ու հրճվում հայ րե նակ ցի հաղ-

թա նակ նե րով, փակ պա հում սահ մա նը ան հաշտ հար ևա նից, ու սի րո ճա-

նա պար հը պա հում բաց:

Ապ րում է ա րա րատ ցին, ու նրա կող քին, հա ճախ մի բահ հե ռա վո րութ-

յան վրա, ապ րում է մարդ կա յին քա ղա քակր թութ յան յո թա նա սուն դար:

Ապ րում է ա րա րատ ցին ստո րո տից-գագաթ՝ աշ խար հում ա մե նա-

բարձր լե ռան գո գին ու ա րա րում ա մե նա բեր րի հո ղի վրա:

Ապ րում է ա րա րատ ցին հո ղի վրա, ուր մարդ  արարածներից միա-

կը լսեց ու հա վա տաց ա րար չին ու փրկեց մարդ կութ յու նը կոր ծա նու մից: 

 Հա վա տի զո րութ յամբ մարդն այս տեղ՝ Ա րա րա տի հո ղի վրա փո խեց մարդ-

կութ յան ճա կա տա գիրն ու փո խեց մար դու հան դեպ Ա րար չի հա յացքն ան-

գամ:

Իր հա վա տով մարդն օրհ նութ յուն կոր զեց ու ա րա րատ յան հո ղում 

ա ճե լու ու բազ մա նա լու պատ գամ: Եվ հա զա րամ յակ ներ անց, Նա հա պե-

տի ա րա րատ յան ժա ռանգ նե րից ա մե նա հան ճա րե ղը, ա րար չի պատ գա մի 

ի րա վուն քով շան թեր բե կա նեց և  կո չեց՝ լի նել ու շա տա նալ:  Շա տա նալ 

շնչով ու շա տաց նել հա վատն իր ու ժե րի հան դեպ, հա վա տալ սե փա կան 

բազ կին ու մտքին, բայց ա մե նից ա ռաջ ու ա մե նից ա ռա վել հա վա տալ մյու-

սին՝ մեր ձա վո րին, հար ևա նին, հայ րե նակ ցին:

Ա րա րատ ցին ե ղել ու մնում է հա յոց հա վա տի շտե մա րա նը. այս տեղ 

հա յի հա վատն այն քան շատ է ու այն քան ա մուր, որ դա րե րով սնել ու սնե-

լու է մի ողջ ազ գի:



Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ Արարատի 
մարզում առավել նկատելի ձեռքբերումները տնտեսության և 
ենթակառուցվածքների, կրթության, առողջապահության և մշակույթի, 
բնակարանային ապահովության և հասարակական անվտանգության 
բնագավառներում, որոնց արդյունքում բարելավվել է քաղաքացիների 
կենսամակարդակը: Գրքույկը ներկայացնում է նշված 
ժամանակահատվածում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
համար խիստ բացասական հետևանքներ թողած համաշխարհային 
ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ընթացքն ու 
արդյունքները: Ներկայացված են նաև Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության ջանքերն ու դրանց արդյունքները՝ ուղղված հանրային և 
մասնավոր հատվածների, հասարակական և բարեսիրական կառույցների, 
ինչպես նաև զարգացման միջազգային գործըկերների՝ ճգնաժամի 
պայմաններում սուղ միջոցների և մասնատված ուժերի համախմբանն ու 
արդյունավետ օգտագործմանը՝ ի շահ Արարատի մարզի տնտեսության և 
բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը արարատցին է, ում ստեղծագործ 
ուժն ու եռանդը, լավատեսությունը, դրական փոփոխությունների հանդեպ 
հավատն ու դրանց հասնելու վստահությունը  հնարավոր են դարձրել այն 
բոլոր ձեռքբերումները, որոնք ներկայացված են գրքույկում:




