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Շիրակ

Հին ավանդությունն ասում է, որ Արագածի փեշերին փռված 

եդեմական այգուց մեղանչած մարդուն արտաքսելով, արարիչը 

չկամեցավ իր հանդուգն, բայց միամիտ զավակին միայնակ ու 

անզեն թողնել բնության արհավիրքներին դեմառդեմ. գթասիրտ արարիչը 

տաղանդներով ու շնորհներով լեցուն պարկը հանձնեց հրեշտակին և 

ուղարկեց մարդու ետևից: Արագածի փեշերն ի վար սլացող հրեշտակի 

ուսին պարկը պատռվեց՝ դիպչելով լեռան բարձրաբերձ եղջրին և մինչ 

հրեշտակը կնկատեր պատահածը, պարկից աստվածային բազում-բազում 

տաղանդ ու շնորհք թափվեց երկնից: Ու այդ օրվանից երկնակամարում 

սփռված շնորհները մնացին որպես Երկնային Ծիր Կաթին, իսկ այն հողը, 

ուր թափվեցին արարչի պարգևած տաղանդներն ու շնորհները կոչվեց 

Շիրակ:1

1 Հնդեվրոպական հնագույն լեզուներում «Շիր-ակ» նշանակում է «կաթի ուղի»:
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Եվ արարչի շնորհներով պարարտացած Շիրակի բարեբեր հողում 

դարը-դարին ծնվեցին մեկը մյուսից տաղանդավոր ու հանճարեղ 

ժառանգները նախահոր: Շիրակի հողը կյանք ու ոգի պարգևեց անթիվ 

ու անհամար արվեստագետների ու արհեստը՝ արվեստի բարձունքների 

հասցրած վարպետների, երկնեց բազում պոետ ու փիլիսոփա, գուսան ու 

ծաղկողն, քարտաշ ու ճարտարապետ, գիտնական ու նկարիչ, դարբին ու 

երգահան, կավագործ ու շինարար...

Այստեղ̀  Շիրակում, տասնչորս դար առաջ իր ժամանակի մեծագույն 

տիեզերագետը ճանաչեց Ծիր Կաթնի խորհուրդը: Շիրակը դարձավ 

արքաների նստավայր ու քաղաքակրթությունների խաչմերուկ: Եվ 

Շիրակի դաշտավայրում վեր խոյացող հայոց քաղաքամայրն ուներ շատ 

բնակիչ, քան ցանկացած մայրաքաղաք՝ արևմտյան քաղաքակրթության 

օրրանում: Քաղաքամայր, ուր մարդն իր ոգու համար ավելի մեծաթիվ 

ու հոյակերտ տաճարներ է կառուցել, քան կացարան՝ իր մարմնի 

համար. մարդկության քաղաքակրթության մեջ չտեսնված ու անկրկնելի 

նվաճում ու կոթող՝ մարդու ստեղծագործ ոգեղենությանը: Շիրակի հողը 
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դարձավ մետաքսի ճանապարհի առանցքային հանգույցն ու ի մի բերեց 

մարդկության Արևելքն ու Արևմուտքը...

Փակ սահմանների ու պատերազմների, հեղափոխությունների ու 

աղետների մեր օրերում  էլ Շիրակը մնում է անհանգիստ ու պայթյու-

նավտանգ տարածաշրջանն իր անցյալով ու ապագայով կամրջողը: 

Ինչպես դարեր առաջ, այստեղ այսօր էլ փոխադարձ սիրով ու 

հանդուրժողականությամբ բնության ու տաճարների խորաններում 

ոգեշնչում են փնտրում տարբեր կրոնների ու դավանանքների պատկանող 

մարդիկ: Ու մինչ սեփական գաղափարների ու համոզմունքների 

տարբերությունից դրդված շատ-շատերը զենք կռելով ու հարևանին 

խոցելով են զբաղված, Շիրակում, ինչպես դարեր առաջ, այդ 

տարբերությունը լույսի ճառագայթ դարձնելով, մարդիկ ադամամութի 

աղջամուղջում ընդհանուրն ու միավորողն են փնտրում: Փնտրում են 

վստահ, որ իրենց բաժին շնորհներն ու տաղանդները հավերժացնելու, 

ու զավակների համար բարեկեցիկ կյանք կերտելու այսչափ 

հնարավորություն երբևէ չեն ունեցել: Փնտրում են ու գտնում, քայլառքայլ 

ու տարեցտարի:
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Մարդը

 Շի րա կի մար զի բնակ չութ յան կայուն աճը, 2008 թվա կա նից սկսած, 

փոխարինելու է եկել նա խորդ տաս նամ յա կի շա րու նա կա կան անկ մանը:

2007 թվա կա նից սկսած՝ ծնե լիութ յու նը  Շի րա կի մար զում մշտա պես 

գե րա զան ցել է նա խորդ եր կու տաս նամ յակ նե րում ծնե լիութ յան ցու ցա նի շին. 

1,000 բնակ չի հաշ վով ծնված նե րի թի վը 2007-2011 թվա կան նե րին՝ յու րա քանչ-

յուր տա րի գե րա զան ցել է 1998-2006 թվա կան նե րի ըն թաց քում ծնե լիութ յան 

ցու ցա նի շը:

2002 թվա կա նից ի վեր  Շի րա կի մար զում աս տի ճա նա կա նո րեն ա վե լա ցել է 

նաև ծնունդ նե րի թի վը. 2009 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում ծնվել է շուրջ 4,000 

ե րե խա, ին չը նա խորդ տաս նամ յա կի նկատմամբ ան նա խա դեպ է:

 Շի րա կի մար զում աստ ճա նա կա նո րեն մե ծա ցել է նաև բնա կան ա ճը՝ 2009 

թվա կա նին շի րակ ցի նե րի թիվն ա վե լա ցել է գրե թե նույն քան, որ քան 2000-2002 

թվա կան նե րին՝ ե րեք տա րում՝ միա սին վերց րած: 

Շի րա կի մար զում 1998 թվա կա նից հետ ևո ղա կա նո րեն ա վե լա ցել է նաև 

Բ նակ չութ յան թվա քա նա կի փո փո խությունը 
Շիրակի մարզում (հա զար մարդ)
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1.40

-3 -2 -1 0 1 2

2002-2007

2008-2012

2010 թվա կա նին մար զում բնա կան ա ճը 2002 թվա
կա նի հա մե մատ ա վե լի քան քա ռա պատկ վել է: 
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ա մուս նութ յուն նե րի թի վը. 2011 թվա կա նին ա մուս նութ յուն նե րի թի վը 2001 

թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է 40 տո կո սով:

Ե թե 2011 թվա կա նին ա մուս նութ յուն նե րի թի վը 2007 թվա կա նի հա մե մատ 

ա վե լա ցել է շուրջ մեկ հին գե րոր դով, ա պա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ա մուս-

նա լու ծութ յուն նե րի թի վը կրճատ վել է ա վե լի քան 10 տո կո սով:

Ծն ված նե րի թվա քա նա կը  Շի րա կի մար զում (մարդ)

Ա մուս նութ յուն նե րի և  ա մուս նա լու ծութ յուն-
նե րի քա նա կը  Շի րա կի մար զում
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Տն տե սութ յան սյու նե րը

 Շի րա կի մար զում 2001 թվա կա նից ա ճել է արդ յու նա բե րա կան ար տադ-

րան քը: 2007-2008 թվա կան նե րին մար զում արդ յու նա բե րա կան ար-

տադ րան քի ան նա խա դեպ ա ճին հար վա ծեց ֆի նան սատն տե սա կան 

ճգնա ժա մը, սա կայն ար դեն 2010 թվա կա նին  Շի րա կի արդ յու նա բե րութ յու նը 

2009-ի հա մե մատ ա ճեց ա վե լի քան 40 տո կո սով, իսկ 2011 թվա կա նին 2010 

թվա կա նի հա մե մատ՝ 70 տո կո սով:

 Շի րա կի մար զում արդ յու նա բե րութ յան գե րա կա ճյու ղը մշա կող արդ յու նա բե-

րութ յունն է. արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լի շուրջ 90 տո կո սը բա-

ժին է ընկ նում ար տադ րութ յան այս հատ վա ծին:

2011 թվա կա նին արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լն ըն
թա ցիկ գնե րով 2002 թվա կա նի հա մե մատ քա ռա պատկ վել է: 

20102011 թվա կան նե րին արդ յու նա բե րա կան ար
տադ րան քի ծա վա լը ըն թա ցիկ գնե րով մար զում ա վե
լա ցել է գրե թե եր կու սու կես ան գամ:

Արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը  Շի րա-
կի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլն. դրամ)
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Մ շա կող արդ յու նա բե րութ յու նը  Շի րա կի մար զում ան նա խա դեպ տեմ պե-

րով զար գա ցել է 2010-2011 թվա կան նե րին. 2011 թվա կա նին մշա կող արդ յու-

նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2009 թվա կա նի հա-

մե մատ ա ճել է շուրջ 2.8 ամգամ: Ն ման թռիչքն ան նա խա դեպ է  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան գո յութ յան գրե թե ողջ ժա մա նա կաշր ջա նում: Ե թե 2011 թվա-

կա նին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 

2010 թվա կա նի հա մե մատ հան րա պե տութ յու նում ա ճել է 17 տո կո սով, ա պա 

 Շի րա կի մար զում մեկ տար վա ըն թաց քում մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար-

տադ րան քի ծա վալն ա ճել է քա ռա պա տիկ, իսկ մայ րա քա ղաք Եր ևա նի հա մե-

մատ՝ վե ցա պա տիկ տեմ պով:  Շի րա կում մշա կող արդ յու նա բե րութ յունն ակն-

հայ տո րեն ան նա խա դեպ վե րելք է ապ րում:

 Շի րա կի մար զում մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ծա վա լի (ըն թա ցիկ գնե րով) 

ա վե լի քան 80 տո կո սը 2010 թվա կա նին բա ժին է ըն կել սննդամ թեր քի ար տադ-

րութ յա նը:

2011 թվա կա նին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար
տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2009 թվա
կա նի հա մե մատ ա ճել է շուրջ 2.8 անգամ:

Մ շա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վա լը  Շի-
րա կի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)
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2010 թվա կա նին սնն դամ թեր քի ար տադ րութ յու նը  Շի րա կում կազ մել է ողջ 

արդ յու նա բե րա կան արտադրանքի ծա վա լի (ըն թա ցիկ գնե րով) շուրջ 70 տո-

կոսը՝ ա մե նա մեծ մասնաբա ժի նը ողջ հան րա պե տութ յու նում: Սնն դամ թեր քի 

ար տադ րութ յա նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան արդ յու նա բե րա կան ար-

տադ րան քի ծա վա լում բա ժին է ընկ նում շուրջ 20 տո կո սը, իսկ մայ րա քա ղաք 

Եր ևա նում՝ շուրջ մեկ քա ռոր դը միայն:

Սնն դամ թեր քի ար տադ րութ յու նը  Շի րա կի մար զի արդ յու նա բե րութ յան հիմ-

նա կան շար ժիչ ուժն է: Սնն դամ թեր քի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րով  Շի րա կի 

մար զը  Հա յաս տա նում երկ րորդն է: 

 Նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ սննդամ թեր քի ար տադ-

րութ յան ծա վալ նե րը 2010 թվա կա նին ըն թա ցիկ գնե րով կրկնա պատկ վել են: 

Ճգ նա ժա մա յին տա րի նե րի ըն թաց քում զգա լիո րեն մե ծա ցել է նաև մի շարք ոչ 

մե տա ղա կան հան քա յին ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լը. 2010 

թվա կա նին ար տադ րութ յան ծա վա լը 2008 և 2007 թվա կա նի հա մե մատ ըն թա-

ցիկ գնե րով կրկնա պատկ վել է, ընդ ո րում, 2010 թվա կա նին այս հատ վա ծում 

ար տադ րութ յան ծա վալ նե րն ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել են նույն քան, որ քան 

Արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի կա ռուց ված քը  Շի րա կի մար զում

Սննդամթերքի 
արտադրություն

68%

Արդյունաբերության
ճյուղեր

17%

Մշակող 
արդյունաբերության

այլ ճյուղեր
15%

Շի րա կին բա ժին է ընկ նում հան րա պե տութ յան մար զե րում սննդամ
թեր քի ար տադ րութ յան ընդ հա նուր ծա վա լի շուրջ մեկ հին գե րոր դը:
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2004-2006 թվա կան նե րին՝ ե րեք 

տա  րում միա սին:

2008-2010 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի Ախուրյանի տա րա ծաշր ջա նի Ար-

ևիկ հա մայն քում ա վե լի քան 100 մի լիոն դո լար ծա վա լով ներդ րում նե րի շնոր-

հիվ կա ռուց վել է ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով հա գե ցած Ախուրյանի

շաքարիգործարանը, որ տեղ վե րամ շակ վում է ինչ պես ներկր վող կի սա ֆաբ-

րի կատ հում քը, այն պես էլ̀  ա ճեց ված ճակն դե ղը: 2010 թվա կա նին ձեռ նար կութ-

յու նը վար ձա կա լել է շուրջ 50հեկտարհողատարածություն և  ցա նել շա քա րի 

ճակն դեղ: Առավելագույն հզո րութ յամբ աշ խա տան քի դեպքում այն կա րող է ար-

տադ րել 220հազարտոննա եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին լիո վին հա մա պա-

տաս խա նող սպի տակ շա քար, ընդ ո րում շա քա րի ճակն դե ղի հում քով շա քա րի 

ար տադ րութ յու նն առավելագույն հզո րութ յան կա րող է հաս նել չորս-հինգ տար-

վա ըն թաց քում:  Գոր ծա րա նի շա հա գործ ման արդ յուն քում ստեղծ վել է շուրջ 

700աշխատատեղ̀  150հազարդրամ մի ջին աշ խա տա վար ձով, իսկ շա քա րի 

ճակն դե ղի մշա կութ յու նը 300 հա զար տոն նա հասց նե լու պա րա գա յում` կա րող է 

զբաղ վա ծութ յուն ա պա հո վել շուրջ 20հազարմարդու հա մար:

Ախուրյանինորակառույց
շաքարիգործարանը
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2010 թվա կա նից Ա մա սիա յում գոր ծում է հայ-գեր մա նա կան «ՎԿՍ-Ար մե նիա» 

ըն կե րութ յու նը, ո րը մեկ տար վա ըն թաց քում ար տադ րել և  հան րա պե տութ յան 

շու կա յում ի րաց րել է շուրջ 20 հա զար ման կա կան զգեստ: Ար տադ րա մա սում 

գոր ծում է եր կու ար տադ րա մաս̀  կա րի և  բան վո րա կան: Ընդ հա նուր առ մամբ, 

այս տեղ աշ խա տում է ա վե լի քան 80 մարդ: Ներկայում ֆաբրիկայում տե ղադր-

վել և  գոր ծում են շուրջ 100 մի լիոն դրամ ընդ հա նուր 

Հայ-գերմանական նորաբաց «ՎԿՍ-Արմենիա» 
արտադրական ձեռնարկությունը Ամասիայում 

 Հան րա պե տութ յան հյու սի սա յին դար պասը հա մար վող Ա մա-
սիա յում ապ րող սա կա վա թիվ բնա կիչ նե րի հա մար 2011 թվա-
կա նի հու լի սի 27-ն  ա մե նա խոս տում նա լից օրերից մեկն էր: 
 Հայ-գեր մա նա կան ըն կե րութ յու նը̀ ՎԿՍ-Արմենիան, մուտք գոր-
ծեց բնա կա վայր̀ 100 աշ խա տա տե ղով ա պա հո վե լով ար տա-
գաղ թի մեծ ցու ցա նիշ ու նե ցող հա մայն քին: 53-ամ յա  Գա յա նե 
Մկրտչ յանն ար դեն յոթ ա միս է դստեր և որ դու հետ աշ խա տում 
է Ա մա սիա յի նո րա բաց կա րի ֆաբրիկայում: Ըն տա նի քի ե րե ք 
անդամները շնոր հիվ ՎԿՍ Արմենիայի, ա պա հով վել են կա յուն 
աշ խա տան քով: 

«Ես ժա մա նա կին աշ խա տել եմ Գ յում րիի «Չ կա լո վի» ան վան կա րի ֆաբրիկայում: Երկ րա շար ժից հե տո եր կար 
ժա մա նակ աշ խա տանք չեմ ու նե ցել ու հի մա շատ ու րախ եմ, որ էս տա րի քում կա րող եմ կրկին աշ խա տան քի անց-
նել, պա րապ տա նը չնստել,— ա սում է  Գա յա նե Մկրտչ յա նը,— մեր ըն տա նի քում ութ հո գի ենք ու ապ րում էինք հիմ-
նա կա նում ա մուս նուս աշ խա տան քով: Ա մու սինս Ա մա սիա յի էլ ցան ցում է լեկտ րիկ է աշ խա տում, 120 հա զար դրամ 
ստացած աշխատավարձը չէր բա վա րա րում:  Հի մա ինձ նից բա ցի, աղ ջիկս ու փոքր տղաս էլ են ֆաբրիկայում աշ-
խա տում, կա րո ղա նում ենք ըն տա նիք պա հել:  Հույս ու նենք, որ հե տա գա յում ա վե լի լավ է լի նե լու, ո րով հե տև դեռ նոր 
է, ա սել են, որ ընդ լայն վե լու է, աշ խա տա վար ձերն էլ, կախ ված մեր աշ խա տան քից, կբարձ րաց նեն:  Դե նոր ենք, դեռ 
պի տի զար գա նա ա մեն ինչ: Ա մե նա կա րևո րն այն է, որ Ա մա սիա յում աշ խա տա տեղ ստեղծ վեց, մարդ կանց մոտ հա-
վատ արթ նա ցավ, որ չթող նեն գնան: Ե թե ա մեն ինչ լավ լի նի, վստահ եմ, որ գնա ցած ներն էլ հետ կգան»:
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ար ժե քով ժա մա նա կա կից կա րող մե քե նա ներ, կտո րե ղե նի ձևման սե ղան ներ, 

սար քեր, կա րող մե քե նա նե րի տասը հոս քա գծեր: Նախատեսվում է մինչև 2013 

թվականը ֆաբրիկան հագեցնել նորագույն տեխնոլոգիաներով:

2010 թվա կա նից  Շի րա կի մար զում կա ռուց վում է ա ծի կի ար տադ րութ յան 

գոր ծա րա նը:

2007-2011 թվա կան նե րին Գ յում րի քա ղա քում մաս նաճ յու ղեր են բա ցել 

 Կոն վերս բան կը, Ա րա րատ բան կը,  Հայ բիզ նես բան կը, Պ րոկ րե դիտ բան-

կը, իսկ  Հայգ յուղ փոխ բան կը մաս նաճ յու ղեր է բա ցել նաև Ար թի կում և Ա շոց-

քում: 2011 թվա կա նին Գ յում րի քա ղա քում բաց վել է  Զար գաց ման  Հայ կա կան 

 Բան կի «Գ յում րի» մաս նաճ յու ղը, ո րը լիո վին վե րա նո րոգ ված է, հա գեց ված 

ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով:  Բազ մա թիվ ծա ռա յութ յուն նե րի շար քում, գյում-

րե ցի նե րի ու շադ րութ յու նը  բան կը ցան կա նում է հրա վի րել, հատ կա պես, առևտ-

րա յին և ս պա ռո ղա կան եր կա րա ժամ կետ վար կե րի, ինչ պես նաև ժամ կե տա յին 

ա վանդ նե րի պայ ման նե րին, ո րոնք ի րենց գրավ չութ յամբ ա ռանձ նա նում են 

բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի հա յաս տան յան շու կա յում:  Շի րա կի մար զում տե-

ղադր վել և  գոր ծում են մի շարք առևտ րա յին բան կե րի շուրջ մե կու կես տասն յակ 

բան կո մատ ներ:

 Շի րա կի մար զում 2007-2011 թվա կան նե րին կա ռուց վել և  հա ջո ղութ յամբ գոր-

ծում են մի շարք հյու րա նո ցա-ռես տո րա նա յին հա մա լիր ներ՝ ա պա հո վե լով զբո-

սաշր ջութ յան զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րի առ կա-

յութ յու նը:

 Շի րա կի մար զի հյու սիս-ա րև մուտ քում ստեղծ վել է «Ար փի լիճ» ազ գա յին 

պար կը, որում ընդգ րկ ված են մար զի 14 հա մայնք ներ: Ազ գա յին պար կը մե ծա-

պես կնպաս տի  Շի րա կի մար զում զբո սաշր ջութ յան՝ հատ կա պես է կո տու րիզ մի 

զար գաց մա նը և  կօգ նի պահ պա նել  Հա յաս տա նում  Շի րակ- Ջա վախք բարձ րա-

վան դա կի բա ցա ռիկ կեն սա բազ մա զա նութ յու նը: Ազ գա յին պար կի ստեղծ մամբ՝ 

հո ղի ա վան դա կան օգ տա գոր ծու մը կդառ նա ա վե լի հե ռան կա րա յին, իսկ տա րա-

ծաշր ջա նը՝ ա վե լի գրա վիչ հա յաս տան ցի և  ար տա սահ ման ցի զբո սաշր ջիկ նե րի 

հա մար. տա րա ծաշր ջա նը հայտ նի է որ պես մի ջազ գա յին և  հան րա պե տութ յան 

 Կար միր գրքե րում գրանց ված թռչուն նե րի, սո ղուն նե րի ու բույ սե րի տե սակ նե-
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րի ապ րե լա վայր. այս տեղ գրանց ված է ա վե լի քան 140 թռչնա տե սակ, ո րոն ցից 

շուրջ 80-ը բազ մա նում է Ար փի լճի կղզի նե րում: 2011 թվա կա նին ա վարտ վել է 

ազ գա յին պար կի հիմ նա կան շի նութ յուն նե րի կա ռու ցու մը: 

 Շի րա կի մար զի զար գաց ման հա մար կար ևո ր նշանակություն ու նի Գ յում րի 

քա ղա քը տեխ նո քա ղա քի վե րա ծելու տես լա կա նը:  Տեխ նո պար կի ստեղ ծու մով 

հնա րա վո րութ յուն կըն ձեռն վի ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րում ընդգրկելու 

Գ յում րի քա ղա քի և  Շի րա կի մար զի բարձր ո րա կա վոր ում ունեցող մաս նա գետ-

նե րին: Փոքր ձեռ նար կութ յուն նե րի ստեղծ ումը, դրանց գերակայությունների 

նախանշումը և մրցունակ ուղղությունների զարգացումը խթան կհանդիսանա 

գործընթացը հաջողությամբ իրականացնելու համար:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մրցու նա կութ յան կենտ րո նի կողմից Գ յում րիում 

անց կաց վել է ա մե նամ յա « Շի րակ Էքս պոն»՝ հա մախմ բելով շուրջ 80 ըն կե րութ-

յուն նե րի, ո րոնք ցու ցադ րե լ են ծա ռա յութ յուն նե րի և  ար տադ րան քի մեծ տե սա-

կա նի, այդ թվում` սննդամ թերք, տեքս տիլ և  շի նան յութ:

«Շիրակ էքսպո» ամենամյա 
ցուցահանդեսում



 Լեն տեքս ՍՊԸ-ն  գուլ պա նե րի և զու գա գուլ պա նե րի խո շո րա-
գույն ար տադ րող նե րից մեկն է  Հա յաս տա նում: 2007 թվա կա նից 
շա հա գործ ման է ան ցել «Lentex» ապ րան քա նի շով գուլ պա նե րի և 
զու գա գուլ պա նե րի ար տադ րութ յան նոր հոս քա գի ծը: 

 Սի րա նույշ  Մա տին յա նը հիմ նադր ման օր վա նից աշ խա տում 
է « Լեն տեքս» ձեռ նար կութ յու նում:  Վաթ սու նամ յա կնոջ հա մար 
սա հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն է կի րա ռե լու դեռևս նախկին 
աշխատանքային գործունեության ընթացքում ձևավորված 
հմտութ յուն նե րը:  Ժա մա նա կին տի կին  Սի րա նույ շը աշ խա տել է 
 Լե նի նա կա նա նի  Գուլ պա ն աս  կե ղեն ար տադ րա կան միա վո րու-

մում: Երկ րա շար ժից հե տո շուրջ տասն հին գ տարի չի աշխատել:  Պատ մում է, որ աշ խա տան քի հրա վեր ստա ցել 
է ան ձամբ « Լեն տեքս» ՍՊԸ-ի տնօ րե նից, ով այդ ժա մա նակ փոր ձում էր շուր ջը հա մախմ բել նախ կին գուլ պա նաս-
կե ղեն ար տադ րա կան միա վոր ման աշ խա տա կից նե րին:  Տա րի նե րի ըն թաց քում կա րող-բան վո րու հուց ա ճել-հա սել 
է կա րի ար տադ րա մա սի հա մա կար գո ղի աս տի ճա նի:  Գոհ է, թե՛ աշ խա տա վար ձից, թե՛ կոլեկտիվից: « Լավ աշ խա-
տան քի հա մար տնօ րի նութ յու նը նաև պար գևավ ճար ներ է տա լիս»,— ա սում է  Սի րա նույշ  Մա տին յա նը:

 Տի կին  Սի րա նույ շի 6 ան ձից բաղ կա ցած ըն տա նի քը բնա կա րա նի տեր է դար ձել. «Գ յում րիում ինչն է կա րևոր. 
տուն ու նե նաս, աշ խա տանք ու նե նաս, շա տից քչից կապ րիս: Հ մի ես էն քան ու րախ եմ, որ էս աշ խա տան քը կա: Ե թե 
էս ձեռ նար կութ յու նը չեղ ներ, ես հմի հաս տատ  Ռու սաս տան էի գնա ցել աշ խա տե լու, մա նա վանդ, որ ա ռա ջարկ ու-
նեի:  Բայց հի մի ար դեն էլ գնա լու մա սին չենք մտա ծե:  Կապ րինք, կաշ խա տինք մեր հայ րե նի քա ղա քում: Ես նույ նիսկ 
մարդ կանց գի տեմ, որ ի մա ցել են մեր ձեռ նար կութ յան մա սին, կու զեն խո պա նից հետ գան, Գ յում րիում մնան աշ խա-
տին: Ե թե աշ խա տանք ե ղավ, հա յը կյան քում դուրս չի էր թա»,— ա սում է  Սի րա նույշ  Մա տին յա նը:

«Լենտեքս» ձեռնարկությունում. արդի տեխնոլոգիաների 
և արտադրական նոր մշակույթի համատեղումը
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 Շի րա կի մար զում 2008-2011 թվա կան նե րի չորս տա րի նե րի ըն թաց քում 

գյու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով 

կազ մել է գրե թե նույն քան, որ քան 2002-2007 թվա կան նե րի վեց տա-

րի նե րին միա սին:

 Շի րա կի մար զում բու սա բու ծութ յունն ու ա նաս նա բու ծութ յու նը զար գա ցել  են 

խիստ հա մա չափ: 2010 թվա կա նին գյու ղատն տե սութ յան եր կու ուղ ղութ յուն նե-

րի հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով գրե թե նույ նա կան է: 

2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րի նե րին,  Շի րա կի մար զում բու սա բու ծութ-

յան հա մա խառն ար տադ րան քն ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է գրե թե նույն քան, 

որ քան 2001-2006 թվա կան նե րի վեց տա րի նե րին: 

 Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Շի րա կի մար զում կրկնա պատկ վել է նաև 

ա նաս նա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ րան քը՝ ըն թա ցիկ գնե րով: 2010 թվա-

կա նին հան րա պե տութ յան ա նաս նա բու ծա կան հա մա խառն ար տադ րան քի 

շուրջ 15 տո կո սը ար տադր վել է  Շի րա կի մար զում:

Գ յու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար տադ րանքը 
 Շիրակի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)
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2010 թվա կա նին բու սա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ րանքն 
ըն թա ցիկ գնե րով 2001 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:



17

 Շի րա կի մար զում են  Հա յաս տա նում հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղե նա յին 

մշա կա բույ սե րի ա մե նա մեծ ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը՝  Գե ղար քու նի քի մար զից 

հե տո:  Հա յաս տա նում հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա բույ սե-

րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի յու րա քանչ յուր հին գե րորդ հե կտա րը մշակ վել է 

 Շի րա կում:  Շի րա կի մար զում հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա-

բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը գե րա զան ցում է հան րա պե տութ յան մի ջին ցու ցա նի-

շը՝ զի ջե լով միայն Ա րարատ յան դաշ տա վայ րին և  Գե ղար քու նի քին:  Մեկ հեկ տա-

րից  Շի րա կի մար զում ստա նում են հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղե նա յին 

մշա կա բույ սե րի ա վե լի քան 2.3 տոն նա բերք:  Բեր քատ վութ յու նը բարձ րա ցել է 

Բու սա բու ծութ յան և  ա նաս նա բու ծութ յան ար տադ րան քի ծա-
վալ նե րը  Շի րա կի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)
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հատ կա պես 2007-2010 թվա կան նե րին՝ կա ռա վա րութ յան ձեռ նար կած մի շարք 

մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում: 

2010 թվա կա նին 2005 թվա կա նի հա մե մատ  Շի րա կում ստաց վել է հա-

ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա բույ սե րի կրկնա կա պա-

տիկ բերք: 2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում հա վաք ված հա ցա հա տի կա յին և 

 հա տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա բույ սե րի բեր քի 20 տո կո սը հա վաք վել է  Շի րա կի 

մար զում:

 Շի րա կի մար զում են նաև  Հա յաս տա նում կար տո ֆի լի՝ մե ծութ յամբ երկ-

րորդ ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը: Ճգ նա ժա մին նա խոր դող տա րի նե րին կար-

20102011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում ստաց
վել է հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղե նա յին մշա
կա բույ սե րի ա վե լի շատ բերք, քան 2006 թվա կա նին 
 Հա յաս տա նի մյուս բո լոր մար զե րում միա սին վե րաց րած: 

 Հա ցա հա տի կա յին եվ հա տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա-
բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը (հա)

ՄՆԱՑԱԾ 
ՄԱՐԶԵՐԸ

36%

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
14%

ՇԻՐԱԿ
23%

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
27%

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զը կար տո ֆի լի հա մա խառն բեր քով 
հան րա պե տութ յու նում երկ րորդն է՝ զի ջե լով միայն  Գե ղար քու նի քին:
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տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը մար զում աս տի ճա նա կա նո րեն ընդ լայն վել 

են՝ 2008 թվա կա նին հաս նե լով ան նա խա դեպ շուրջ 4,600 հեկ տա րի: 2009-

2010 թվա կան նե րի  Ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետևանքով կար տո ֆի-

լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի նվա զու մը 2011 թվա կա նին կրկին փո խա րին վել 

է ա ճով: Գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ՀՀ կա ռա վա րութ յան վա րած քա ղա-

քա կա նութ յան արդ յուն քում  Շի րա կի մար զում կար տո ֆի լի բեր քատ վութ յու նը 

տա րեց-տա րի բարձ րա ցել է՝ 2011 թվա կա նին կազ մե լով շուրջ 25 տոն նա մեկ 

հակ տա րից, ին չը երկ րում զի ջում է միայն Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րի բեր քատ-

վութ յա նը: 2008-2011 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում,  Շի րա կի մար զում ստաց-

Համախառն բերքը Շիրակի մարզում (հազ. տոննա)

Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները և 
համախառն բերքը Շիրակի մարզում
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վել է գրե թե նույն քան կար տո ֆի լի բերք, որ քան 2000-2007 թվա կան նե րին՝ ութ 

տա րի նե րին՝ միասին: 

 Նա խորդ տաս նամ յա կում  Շի րա կի մար զում աս տի ճա նա բար ընդ լայն վել են 

նաև բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը. 2011 թվա-

կա նին 2002 թվա կա նի հա մե մատ դրանք ա վե լա ցել են ա վե լի քան մեկ եր-

րոր դով: Աս տի ճա նա կա նո րեն մե ծա ցել է նաև բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ-

սե րի բեր քատ վութ յու նը: Այս պես, 2011 թվա կա նին 2002 թվա կա նի հա մե մատ 

 Շի րա կի մար զում բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի բեր քն ա վե լի քան 

կրկնա պատ կվել է:

Պտ ղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի տա րա-
ծութ յուն նե րը  Շի րա կի մար զում (հա)

Աշ նա նա ցան մշա կա բույ սե րի ցանքսն՝ ըստ մար զե րի, 2012թ.
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 Շի րա կի մար զում ընդ լայն վել են նաև պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե-

րի տա րա ծութ յուն նե րը. 2010 թվա կա նին դրանք 2001 թվա կա նի հա մե մատ 

կրկնա պատկ վել են:

 Շի րա կի մար զը ե ղել և մ նում է աշ նա նա ցան մշա կա բույ սե րի ցան քի ան վի ճե լի 

ա ռա ջա տա րը  Հա յաս տա նում: 

2011 թվա կա նին 2001 թվա կա նի հա մե մատ խո շոր եղջ րա վոր ա նա սուն նե րի 

գլխա քա նա կը  Շի րա կի մար զում ա վե լա ցել է մեկ եր րոր դով:

 Կո վե րի գլխա քա նա կով  Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յու նում զի ջում է 

միայն  Գե ղար քու նի քին, իսկ 2001 թվա կա նի հա մե մատ՝ 2011 թվա կա նին կո-

վե րի գլխա քա նա կը  Շի րա կում ա վե լա ցել է ա վե լի քան մեկ հին գե րոր դով:  Նույն 

ժա մա նա կա հատ վա ծում ոչ խար նե րի և  այ ծե րի գլխա քա նա կը  Շի րա կի մար զում 

ա վե լա ցել է մեկ քա ռոր դով:

Հայաստանի աշ նա նա ցան մշա կա բույ սե րի ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րի մեկ քա ռոր դը  Շի րա կում է:

2011 թվա կա նին  խո շոր եղջ րա վոր ա նա սուն նե րի ա մե նա մեծ գլխա
քա նա կը Շի րա կի մար զում էր՝ շուրջ հար յուր հա զար գլուխ:

Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի գլխա քա նակն՝ 
ըստ ՀՀ մար զե րի, 2011թ. (հա զար գլուխ)
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 Շի րա կի մար զում ի րաց վել և  ի րաց վում է ա նա սու նի և թռչ նի՝ հան րա պե տութ-

յու նում ա մե նա մեծ աքա նակ ծա վա լը՝  Գե ղար քու նի քի մար զից հե տո:

 Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յան երկ րորդ կաթ ար տադ րողն է: 2011 

թվա կա նին կա թի ար տադ րութ յու նը  Շի րա կի մար զում 2001 թվա կա նի հա մե-

մատ ա վե լա ցել է մե կու կես ան գամ:  Կա թի ար տադ րութ յու նը մար զում չնվա-

զեց ան գամ ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի ծանր տա րի նե րին:

  Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յան ա մե նա մեծ բուրդ ար տադ րողն է՝ Գե-

ղար քու նի քից և Ա րա գա ծոտ նից հե տո : 2010 թվա կա նին  Շի րա կում ար տադր-

ված բրդի քա նա կը մեկ հին գե րոր դով գե րա զան ցում է 2001 թվա կա նի ար տադ-

րան քը:

 Շի րա կում է ար տադր վում կա թի յու րա քանչյուր 
վեցե րորդ տոն նան  Հա յաս տա նում:

 Կա թի ար տադ րութ յունն ըստ մար զե րի, 2011թ. (հազ. տոն նա)
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«Մեր գյու ղա ցի նե րը աշ խա տա սեր են, շա տե րը ար տագ նա աշ խա տան քի գնում էին, հի մի կա մաց-
կա մաց ինչ-որ դա դա րեց րել են, տե ղում աշ խա տանք կգտնին: Է սօր վա դրութ յամբ սի լիտ րեն մենք կառ-
նեինք 8-10 հա զա ր դրամով, կա ռա վա րութ յու նը է սօր 6 հա զա րով գյու ղա ցուն բե րել է սի լիտ րա է բա-
ժա նում: Գյուղ տեխ նի կա էլ է բե րել, դիզ վա ռե լի քը է ժան գնով կտա, գյուղ տեխ նի կան վար կով էլ կու տա 
ժո ղովր դին, որ գյու ղա ցին կապ վի հո ղի հետ, մնա գյու ղում, աշ խա տի»: 

 Սա ղա թել  Դավթ յան. Մայիսյան համայնքի բնակիչ



Ա վե տիս յան  Գա րի կը կրթութ յամբ ե րա ժիշտ է: Ապ րում է 
Ա մա սիա յում ու ար դեն մեկ տա րի է աշ խա տում է « Բան դի վան 
կաթ» ՍՊԸ-ում: 30-ամ յա ե րի տա սար դը ա մուս նա ցած է, ըն-
տա նի քում 2 ե րե խա են մե ծա նում:  Պատ մում է, որ մին չև 
ձեռ նար կութ յու նում աշ խա տան քի անց նելն ըն տա նի քը պա-
հել է պա տա հա կան ե կա մու տի հաշ վին̀  հար սա նիք նե րում 
նվա գե լով: « Շատ լավ գործ է, հենց ա ռա ջար կե ցին աշ խա տել 
« Բան դի վան կա թում», ան մի ջա պես հա մա ձայն վա, նախ որ 
աշ խա տա վար ձը բարձր է, ա մեն ա միս ստա բիլ կստա նանք, 
պրոբ լեմ չկա, հե տո էլ Ա մա սիա յից շատ հե ռու չէ, ըն դա մե-
նը 2 կմ, էն էլ ես մե քե նա ու նիմ, կեր թամ-գու կամ,— ա սում է 
 Գա րի կը,— ես դեռ օգ նա կան եմ, պատ րաս տի ար տադ րան քի 
փա թե թա վո րու մով կզբաղ վիմ, պան րի պատ րաստ ման ե ղա-
նակ նե րը կսոր վիմ, դեռ ա ռաջ գնա լու տեղ ու նիմ:  Կինս չի աշ-
խա տում, ըն տա նիք պա հո ղը ես եմ ու էս պա հի դրութ յամբ 
շատ գոհ եմ թե՛ աշ խա տան քիցս, թե՛ տնօ րի նութ յու նից»:

 Կառ նուտ գյու ղում ար դեն չոր րորդ տա րին է ան վար 
տեխ նո լո գիա յով հա ցա հա տի կի ցան քաշր ջա նա ռութ յուն են 
ի րա կա նաց նում և հիմ նա կա նում գոհ են արդ յունք նե րից: 
 Կառ նուտ ցի ֆեր մեր  Հով հան նես  Գա բո յանն անց յալ տա րի 
նույն տեխ նո լո գիա յով փորձ նա կան մշա կութ յան հա մար սեր-
մա ցու էր ստա ցել կա ռա վա րութ յու նից և «Էյ-թի ջի» հայ-ա մե-
րի կայն կազ մա կեր պութ յու նից: «Ար դեն 20 տա րի է զբաղ վում 
եմ կար տո ֆի լա բու ծութ յամբ և հա ցա հա տի կա յին կուլ տու րա-
նե րի մշակ մամբ,— ա սում է  Հով հան նես  Գա բո յա նը,— կար ժա-
մա նակ, որ մշա կում էինք, բայց մեծ բեր քատ վութ յուն չէինք 
կա րո ղա նում ա պա հո վել, լա վա գույն դեպ քում հեկտարից 
17-ից 18 ցենտ ներ: էս նոր  Հա յաս տան ներկ րած է լի տար սեր-
մա ցուն, որ տրա մադ րում է կա ռա վա րութ յու նը, բա վա կան 
բեր քա տու է ու  Շի րա կի մար զի մեր պայ ման նե րում մի ջի նը 
30-ից 31 ցենտ ներ բերք է ա պա հո վում: Այս նոր տե սա կի ցո-
րե նի հաս կը, որ տրո րում ես, հա տի կը կարծր է:  Սա երկ ցան 
ցո րեն է:  Կա րող ես և աշ նա նը ցա նել, և գար նա նը ու դա մեծ 
ա ռա վե լութ յուն է»:
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 Շի րա կի մար զում 2007-2011 թվա կան նե րին նոր շունչ ա ռավ շի նա րա-

րութ յու նը:  2008-2010 թվա կան նե րին՝ ե րեք տա րում, շի նա րա րութ յան 

ընդ հա նուր ծա վա լը  Շի րա կի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով գե րա զան-

ցել է 1998-2007 թվա կան նե րին՝ տա սը տա րում ի րա կա նաց ված շի նա րա րութ-

յան ընդ հա նուր ծա վա լը: 2009 թվա կա նին շի նա րա րութ յու նը  Շի րա կի մար զում 

հա սել է երկ րի հա մար ան նա խա դեպ ծա վա լի՝ ա վե լի քան 45 մի լիարդ դրամ, 

ա վե լին, քան հան րա պե տութ յան հինգ մար զե րում միա սին: 2010 թվա կա նին շի-

նա րա րութ յան ծա վա լը  Շի րա կի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով քա ռա պատկ վել է:

 Շի րա կի մար զում 2010 թվա կա նին գոր ծարկ վել են նույն ծա վա լի հիմ նա կան 

մի ջոց ներ, որ քան 2005-2009 թվա կան նե րին՝ հինգ տա րում միա սին, որ քան 

1998 թվա կա նին՝ հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում միա սին: 2010 թվա-

Միայն 2009 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում շի նա րա րութ յան ծա
վալն ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է նույն քան, որ քան 2001 թվա
կա նին հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում միա սին:

2009 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում շի նա րա
րութ յան մեկ քա ռորդն ի րա կա նաց վել է  Շի րա կի մար զում: 

 Շի նա րա րութ յան ծա վալ նե րը  Շի րա կի մար-
զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)

5.1
9.5

17.1

4.6

45.2
29.6

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0



25

կա նին գոր ծար կվել են տաս նա պա տիկ ավելի ծա վա լով հիմ նա կան մի ջոց ներ, 

քան 2005 թվա կա նին (ըն թա ցիկ գնե րով):

2008-2010 թվա կան նե րին՝ ե րեք տա րում,  Շի րա կի մար զում ի րա կա նաց ված 

Շի նա րա րութ յան ծա վալ նե րի հա մե մա տա կա նը ՀՀ մար զե-
րում 2007-2010թթ. (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)

Շի ն մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վա լը  Շի րա-
կի մար զում (ըն թա ցիկ գնե րով, մլրդ. դրամ)
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2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում շին մոն տա ժա
յին աշ խա տանք նե րի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով կազ
մել է 2004 թվա կա նի ծա վա լի հնգա պա տի կը:
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շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով գե րա զան ցում է 

1998-2007 թվա կան նե րին՝ հինգ տա րում կա տար ված շին մոն տա ժա յին աշ խա-

տանք նե րի ծա վա լը: 

Շի նա րա րութ յան ծա վալ նե րի ան նա խա դեպ աճն ա ռա վել ցայ տուն ար տա-

հայ տում են նա խորդ տաս նամ յա կում շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն-

քե րի և  սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան օբ յեկտ նե րի ծա վալ նե րը. 2010 թվա կա նին 

 Շի րա կի մար զում շա հա գործ ման են հանձն վել քա ռա սուն տո կո սով ա վե լի 

ընդ հա նուր մա կե րե սով բնա կե լի շեն քեր, քան 2004-2009 թվա կան նե րին՝ վեց 

տա րում միա սին: 

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե
րում շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ
հա նուր մա կե րե սի շուրջ 40 տո կո սը բա ժին է ընկ նում 
 Շի րա կին. ա մե նա մեծ ցուցանիշը մար զե րում:

Շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի և  սո ցիա-
լա կան նշա նա կութ յան օբ յեկտ նե րի մա կե րե սի հա մե-
մա տա կա նը ՀՀ մար զե րում (հա զար քառ. մ)
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Մեկ բնակ չի հաշ վով շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե
րի մա կե րե սով 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զը գե րա զան ցել է 
հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րին և  մայ րա քա ղաք Եր ևա նին: 
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 2001-2010 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զին է հատ կաց վել պե տա կան բյու-

ջեից բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ յանն ուղղ ված մի ջոց նե րի առ յու ծի բա ժի նը. 

տասը տա րում  Շի րա կի մար զին տրամադրվել է բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ-

յանն ուղղ ված հան րա յին մի ջոց նե րի մեկ եր րոր դը: 

2001-2010 թվկան նե րին՝ նա խորդ տաս նամ յա կում սե փա կա նաշ նոր հու մից 

ստաց ված մի ջոց նե րը գերազանցա պես հատ կաց վել են  Շի րա կի մար զին բնա կե-

լի շեն քե րի շի նա րա րութ յան ի րա կա նաց ման նպա տա կով:  Շի րա կի մար զին բնա-

կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ յան նպա տա կով տրա մադր վել է ՀՀ բոլոր մարզերին 

հատ կաց ված սե փա կա նաշ նոր հու մից ստաց ված մի ջոց նե րի 90 տո կո սը:

2001-2010 թվա կան նե րին մար դա սի րա կան օգ նութ յան տար բեր աղբ յուր-

նե րից հան րա պե տութ յու նում բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ յանն ուղղ ված 

մի ջոց նե րի կե սից ա վե լին հատ կաց վել է  Շի րա կի մար զին՝ տաս նե րեք ան-

գամ ա վե լի, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նին հատ կաց ված մի ջոց նե րը: Նույն 

ժամանակահատվածում Շիրակի մարզում բ նակ չութ յան մի ջոց նե րի հաշ վին 

Շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի և  սո ցիա-
լա կան նշա նա կութ յան օբ յեկտ նե րի մա կե րե սի հա մե-
մա տա կա նը ՀՀ մար զե րում (հա զար քառ. մ)
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2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում պե տա կան բյու
ջեից բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ յանն ուղղ ված մի ջոց
նե րի շուրջ 60 տո կո սը հատ կաց վել է  Շի րա կի մար զին:
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բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ յա նը բա ժին է ընկ նում միայն 15 տո կո սը, մինչ-

դեռ Եր ևա նում բնա կե լի շի նա րա րութ յունն ի րա կա նաց վել է գերազանցապես 

բնակ չութ յան և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի հաշ վին. բնա կե լի շի նա րա րութ յան 

ա վե լի քան 95 տո կո սը բա ժին է ընկ նում այս եր կու աղբ յուր նե րին:

 Շի րա կի մար զում 2004 թվա կա նից հետ ևո ղա կա նո րեն ակ տի վա ցել է 

ման րա ծախ առև տու րը, մե ծա ցել է նրա շրջա նա ռութ յու նը: 2008 թվա-

կա նին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով շուրջ վեց տո-

կո սով կրճատ ված շրջա նա ռութ յու նը հե տա գա տա րի նե րին կրկին սկսել է ա ճել 

ան նա խա դեպ տեմ պով. 2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում ման րա ծախ առևտ-

րի շրջա նա ռութ յան տա րե կան ա ճը վեր ջին տաս նամ յա կում հան րա պե տութ յու-

նում ար ձա նագր ված ա մե նա բարձր հինգ ցու ցա նիշ նե րի թվում է:  Ման րա ծախ 

առև տու րը  Շի րա կում նման տեմ պով երբ ևէ չի ա ճել: Թ ռիչ քաձև ա ճի արդ յուն-

քում  Շի րա կի մար զում ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը ըն թա ցիկ գնե-

րով գե րա զան ցել է նա խաճգ նա ժա մա յի նը ա վե լի քան ե րեք քա ռոր դով՝ ե րեք 

տա րում շուրջ 25 մի լիարդ դրա մից հաս նե լով շուրջ 45 մի լիարդ դրա մի: 

 Շի րա կի մար զում աս տի ճա նա կա նո րեն ա վե լա ցել են ման րա ծախ առևտ րի 

2011 թվա կա նին ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ
յու նը 2004 թվա կա նի գրե թե քա ռա պա տիկն էր:

Ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը  Շի րա կի մար զում (մլրդ. դրամ)
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օբ յեկտ նե րը. 2012 թվա կա նին մար զում գոր ծել է ման րա ծախ առևտ րի մե կու-

կես ան գամ ա վե լի օբ յեկտ, քան 2002 թվա կա նին:

 Վեր ջին տա րի նե րին շեշ տա կի ա վե լա ցել է նաև խա նութ նե րի շրջա նա ռութ-

յու նը. 2011 թվա կա նին խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յու նը կազ մել է 2009 թվա կա-

նի կրկնա պա տի կը, 2007 թվա կա նի քա ռա պա տի կը և 2001 թվա կա նի ա վե լի 

քան տաս նա պա տի կը: 2011 թվա կա նին 2010 թվա կա նի հա մե մատ` միայն մեկ 

տա րում,  Շի րա կի մար զում խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յունն ա վե լա ցել է գրե թե 

եր կու եր րոր դով: Ե թե 2001 թվա կա նին խա նութ նե րում շրջա նա ռութ յան ծա վա-

լով  Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յան չոր րորդն էր, ա պա 2011 թվա կա նին բա-

ցար ձակ ա ռա ջա տարն է: 

 Շի րա կի մար զում 2005 թվա կա նից ա վե լա ցել է կրպակ նե րի թի վը. 2011 թվա-

կա նին  Շի րա կում գոր ծում էին մե կու կես ան գամ ա վե լի կրպակ ներ, քան 2004 

թվա կա նին: 2011 թվա կա նին կրպակ նե րի թի վը մեկ տա րում ա վե լա ցել է տասը 

տո կո սով:

 Շի րա կի մար զում, 2008 թվա կա նից սկսած, ա ճել է նաև կրպակ նե րի նախ-

 Ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը ՀՀ մար-
զե րում, 2011թ. (մլրդ. դրամ)
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Հան րա պե տութ յան մար զե րում խա նութ նե րի շրջա նա ռութ
յան մեկ եր րորդն ի րա կա նաց վում է  Շի րա կի մար զում
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կի նում աս տի ճա նա բար նվա զող շրջա նա ռութ յու նը: 2011 թվա կա նին կրպակ-

նե րի շրջա նա ռութ յու նը  Շի րա կի մար զում 2010 թվա կա նի հա մե մատ մե ծա ցել 

է ա վե լի քան 80 տո կո սով.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան 

եր կու տաս նամ յակ նե րում ման րա ծախ առևտ րի հատ վա ծում ար ձա նագր ված 

ա մե նա մեծ տա րե կան ա ճը բա ցա ռիկ է ողջ տա րա ծաշր ջա նում: 2011 թվա կա նին 

կրպակ նե րի շրջա նա ռութ յու նը 2008 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկվել է:

Աս տի ճա նա բար ա ճել է նաև ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը  Շի րա կի մար զում: 

2011 թվա կա նին ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը  Շի րա կում ըն թա ցիկ գնե րով 2006 

թվա կա նի հա մե մատ ա ճել է ա վե լի քան 80 տո կո սով: Ան նա խա դեպ տեմ պով 

 Շի րա կի մար զում ա ճել են տե ղե կատ վութ յան և  կա պի ծա ռա յութ յուն նե րը. 2010 

թվա կա նի ըն թաց քում տե ղե կատ վութ յան և  կա պի ծա ռա յութ յուն նե րը  Շի րա կի 

 Խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յու նը ՀՀ մար զե րում, 2011թ.
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2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում խա նութ նե րի շրջա
նա ռութ յու նը գե րա զան ցել է 2001 թվա կա նին հան րա
պե տութ յան բո լոր մար զե րում շրջա նա ռութ յա նը:

 Մի ջին հաշ վով բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող առևտ
րի շրջա նա ռութ յու նը  Շի րա կի մար զում 2011 թվա կա
նին ա մե նա մեծն է հան րա պե տութ յան մար զե րում:
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մար զում եր կու սու կես ան գամ մե ծա ցել են նա խորդ տար վա հա մե մատ, ինչն 

ան նա խա դեպ է հան րա պե տութ յու նում: Նման աճ նախ կի նում երբ ևէ չի ար ձա-

նագր վել որ ևէ մար զում: Ն ման թռիչ քաձև ա ճը հիմ քեր է ստեղ ծում միջ նա ժամ-

կետ հատ վա ծում  Շի րա կի մար զում տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի և տն-

տե սութ յան գի տա տար ճյու ղե րի հե տա գա զար գաց ման հա մար:

Շի րա կի մար զում 2006-2007 թվա կան նե րին ար տա քին առևտ րի ա ճող 

ծա վալ նե րը 2008 թվա կա նին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ-

ևան քով նվազել էին:  Սա կայն, 2009 թվա կա նից սկսած, ար տա հա նու մը 

սկսեց աս տի ճա նա բար վե րա կանգն վել և 2011 թվա կա նին գե րա զան ցեց նա-

խաճգ նա ժա մա յին 2006 թվա կա նի ծա վալ նե րը: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար-

զում ար տա հան ման ծա վա լը կրկնա կի գե րա զան ցել է  Թուր քիա յի հյու սիս-ար-

ևել յան Եր զին ջան (Երզն կա) նա հան գի ար տա հան ման ծա վա լը:

Մի ջին հաշ վով բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող առևտ-
րի շրջա նա ռութ յու նը ՀՀ մար զե րում, 2011թ.
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20082010 թվա կան նե րի ըն թաց քում  Շի րա կի մար զում ար տա
քին առևտ րի ծա վալն ա վե լի մեծ էր, քան  Շի րա կին սահ մա նա
մերձ հյու սիսար ևել յան  Թուր քիա յի եր կու՝  Կարս և  Բայ բուրթ 
( Բա բերդ) նա հանգ նե րում միա սին վերց րած և գ րե թե նույն
քան, որ քան գյու ղատն տե սա կան Արդտա հան նա հան գում:
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2007-2011թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի 36 հա մայնք նե րում  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ջան քե րով վե րա կանգն վել և 

 հիմ նա նո րոգ վել են ո ռոգ ման հա մա կար գեր, կա ռուց վել և  նո րոգ վել են եր րորդ 

կար գի ջրանցք ներ: 2012 թվա կա նին  Մեղ րա շեն հա մայն քում կվե րա կանգն վի 

1.4 կի լո մետր եր կա րութ յամբ եր րորդ կար գի ո ռոգ ման ցան ցը:

 Շի րա կի մար զի Ա զա տան,  Կա մո,  Գետք, Ոս կե հասկ,  Վահ րա մա բերդ, 

 Հա ցիկ,  Մեծ  Սա րիար,  Բա սեն, Ար ևիկ,  Սա րա տակ,  Տու ֆա շեն,  Պեմ զա շեն, 

 Հա ռիճ,  Փա նիկ,  Նոր Կ յանք, Արև շատ,  Սառ նաղբ յուր,  Քա րա բերդ, 

 Բագ րա վան, Ջ րա փի,  Շի րա կա վան, Ա ղին,  Գու սա նագ յուղ,  Կա քա վա սար, 

 Թո րոսգ յուղ,  Մու սա յել յան,  Սի զա վետ,  Մեծ  Սե պա սար,  Բեր դա շեն, 

 Գառ նա ռիճ,  Բան դի վան, Ա րեգ նա դեմ, Ող ջի հա մայնք նե րում ստեղծ վել և 

 կա հա վոր վել են ա նաս նա բու ժա կան կե տեր: Գ յում րի քա ղա քում վե րա նո րոգ-

վել է  Հան րա պե տա կան ա նաս նա բու ժա կան հա մա ճա րա կա յին և  ախ տո րո շիչ 

կենտ րո նը:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի տասն չորս, այդ թվում՝ Ա զա տան, 

 Քե թի,  Մա յիս յան,  Հա ցիկ, Ոս կե հասկ,  Բա յան դուր,  Մեղ րա շատ,  Գետք, 

Ե րազ գա վորս, Ա խու րիկ,  Ղա րիբ ջան յան հա մայնք նե րում տե ղադր վել են ա վե-

լի քան 36 հա կա կարկ տա յին կա յանք ներ: Արդ յուն քում, 2011 թվա կա նին 2009 

թվա կա նի հա մե մատ կարկ տա հա րութ յան վնաս նե րը  Շի րա կում կրճատ վել են 

շուրջ տաս նա պա տիկ:

 Միայն 2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի 9 հա մայնք նե րում`  Բեր դա շեն, Այ-

գա բաց, Ջ րա ռատ,  Մեծ  Ման թաշ,  Սառ նաղբ յուր,  Լեռ նա կերտ,  Հա ռիճ, 

 Բա սեն և  Քե թի, ի րա կա նաց վել է ա րոտ նե րի բա րե լա վում և ջ րար բիա ցում:

2008-2009 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի 12 հա մայնք ներ ձեռք են բե րել 

22 միա վոր գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա: 2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը  Բան դի վան,  Հա ռիճ և Ա խու րիկ հա-

մայնք նե րին հատ կաց րել է 8 տրակ տոր:

2011 թվա կա նին 30 հեկ տար տա րած քում հիմն վել են ան տառ ներ, ի րա կա-



Գյումրիի քաղաքապետարանի նորակառույց շենքը
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նաց վել են գար նա նա յին ծա ռա տուն կի և  կա նաչ տա րածք նե րի վե րա կանգն ման 

աշ խա տանք ներ, տնկվել է շուրջ 20 հա զար ծառ ու թուփ:

2007-2011 թվա կան նե րին պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին  Շի րա կի մար-

զում կա տար վել է հար յուր հա զա րա վոր գլուխ ա նա սուն նե րի և  տասն յակ 

հա զա րա վոր փե թակ մե ղու նե րի պատ վաս տում ներ  հա մա ճա րակ նե րի դեմ: 

 Պե տա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հաշ վին հա կա հա մա ճա րա կա յին, պրո-

ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում ների շրջանակներում հա մայնք նե րին անվ ճար տրա-

մադրվել են պատ վաս տան յու թեր:

2009-2010 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու-

նը  Շի րա կի մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին անվ ճար հատ կաց րել է 

ա վե լի քան 2800 կի լոգ րամ ցին կի ֆոս ֆիդ:

2008-2009 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց վել 

է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին տրա մադր վող վար կի տո կո սադ րույք նե րի սուբ-

սի դա վոր ման ծրա գիր. Տ րա մադր ված վար կա յին տո կո սադ րու յքի 10 տո կո սը 

սուբ սի դա վոր վել է պե տա կան բյու ջեից, ին չը նպաս տել է մարզ ում վար կե րի տե-

ղա բաշխ ման ռիս կայ նութ յան դի վեր սի ֆի կաց մա նը, տնտե սա կան գոր ծու նեութ-

յան խթան մա նը̀  հատ կա պես գյու ղատն տե սա կան, ագ րո տու րիզ մի, գյու ղատն-

տե սութ յան զար գաց մա նը նպաս տող են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մա նը: 

 Հան րա պե տութ յու նում նման ծրա գիր ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց վել է  Շի րա կի 

մար զի Ա շոց քի և Ա մա սիա յի տա րա ծաշր ջա նի 44 հա մայնքերում. հատ կաց-

վել է 100 մի լիոն դրամ, ինչի շնորհիվ սուբսիդավորվել է շուրջ 1 մլրդ դրամ 

ընդհանուր ծավալով վարկեր: Ա մա սիա ցի նե րը կա րող են վար կեր ստա նալ տա-

րե կան 8 տո կոս տո կո սադ րույ քով:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի 65 հա մայնք նե րի հատ կաց վել է 140 տոն-

նա է լի տա յին և 200 տոն նա ա ռա ջին վե րար տադ րութ յան գա րու սեր մա ցու: 

 Ցո րե նի սերմ նա բու ծութ յան նպա տա կով հատ կաց ված 150 տոն նա է լի տա յին 

սեր մա ցուն բաշխ վել է յոթ և  ա վե լի հեկ տար ու նե ցող 44 ֆեր մե րա յին տնտե-

սութ յուն նե րի, իսկ սեր մար տադ րութ յան ընդ լայն ման նպա տա կով հատ կաց-

ված 718 տոն նա ա ռա ջին վե րար տադ րութ յան ցո րե նի սեր մա ցուն̀  69 հա մայնք-

նե րի:
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 Շի րա կի մար զի հա մայնք նե րում նոր վար ձա կա լա կան պայ մա նագ րե րի 

կնքման ար դուն քում գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք նե րի 

վար ձավ ճար նե րի ընդ հա նուր ծա վալ նե րը 2011 թվա կա նին 2010 թվա կա նի հա-

մե մատ ա վե լի քան տաս նա պատկ վել են:

2009 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի  Պեմ զա շեն,  Մեղ րա շատ, Ա խուր յան, 

Ջ րա փի հա մայնք նե րում հիմն վել են կա թի սա ռեց ման կե տեր, իսկ 2011 թվա-

կա նին մար զում ար դեն գոր ծում էր կա թի ըն դուն ման և  նախ նա կան վե րամ շակ-

ման 11 կետ:

Ա խուր յան հա մայն քում մեկնարկել է տնկա րա նա յին տնտե սութ յուն և պտ ղա-

տու այ գի ծրա գի րը,  Մեծ  Ման թաշ հա մայն քում ա վար տին է հասց վել  Հայ կա կան 

կի սա կոպ տա բուրդ ցե ղի բազ մապ տուղ մա քի նե րի ընտ րութ յան, բազ մա ցման, 

բազ մապ տուղ ոչ խար նե րի հո տի ստեղծ ման և  ոչ խա րա բու ծութ յան ու սում-

նաար տադ րա կան կենտ րո նի ստեղծ ման ծրա գի րը: Ջ րա ձոր հա մայն քում ա վար-

տին է հասց վել «Եր ևան յան ցե ղի հա վե րի գե նո ֆոն դի պահ պա նում, տա-

րա ծում և  օգ տա գոր ծում գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում» ծրա գի րը:

Ա մա սիա յի շրջա նի  Բան դի վան հա մայն քում գտնվող « Բան դի վան կաթ» ձեռ-

նար կութ յու նը սկսել է գոր ծել է 2007 թվա կա նից: Հիմ նա կա նում զբաղ վում է 

կա թի վե րամ շակ մամբ, կա րա գի ու պան րի ( Լո ռի,  Չա նախ,  Սու լու գու նի տե սակ-

նե րի) ար տադ րութ յամբ:  Ձեռ նար կութ յան սե փա կա նա տե րը զբաղ վում է խո զա-

բու ծութ յամբ: Ձեռ նար կութ յու նը կա թը հիմ նա կա նում մթե րում է Ա մա սիա յի ու 

Ա շոց քի տա րա ծաշր ջա նի գյու ղե րից. օ րա կան մթե րվում է շուրջ մե կու կես տոն-

նա կաթ, սա կայն ձեռ նար կութ յու նը հնա րա վո րութ յուն ու նի մթե րե լու տաս նա-

պա տիկ ա վե լին:  Ձեռ նար կութ յունն ար տադ րում է 22 տե սա կի պա նիր: Շու տով 
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կար տադ րի նաև մա ծուն, թթվա սեր ու թան:  Ձեռ նար կութ յան ար տադ րան քը 

հիմ նա կա նում սպառ վում է  Շի րա կի մար զում ու Եր ևա նում:  Ձեռ նար կութ յան 

ա պա գա յին վստահ հա յաց քով նա յող սե փա կա նա տե րը՝  Կա րա պետ յան նե րի ըն-

տա նի քը, նա խա տե սում է ըն կե րութ յու նը կա պի տալ վե րա նո րո գել ու վե րա զի նել 

նոր սար քա վո րում նե րով:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի հա մայնք նե րում ստեղծ վել են 

գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիա ներ:  Հան րա պե տութ յու նում ա ռա ջին կոո-

պե րա տի վը հիմն վել է  Շի րա կի մար զի, ա մե նա հե ռա վոր գյու ղե րից մե կում` 

 Բեր դա շե նում: 2011 թվա կա նին ա րա ծեց ման հեր թա փո խա յին հա մա կար-

գի ներդ րու մը, ա րո տա վայ րե րի ջրար բիա ցու մը, ա րո տա վայ րեր տա նող ճա-

նա պարհ նե րի մաս նա կի վե րա նո րո գումն ու լրա ցու ցիչ կե րար տադ րութ յան 

հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղծ ման արդ յուն քում 20%-ով ար դեն ա վե լա ցել են 

 Շի րա կի մար զի  Բեր դա շեն հա մայն քի ե կա մուտ նե րը:  Բեր դա շե նի ա րոտ նե րի 

բա րե լավ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում հնա րա վոր է դառ նում 

15-20 տո կո սով ա վե լաց նել ա րո տա վայ րե րում ա րա ծող կեն դա նի նե րի կաթ-

նատ վութ յու նը, 20-25 տո կո սով՝ քա շա ճը և  շուրջ 10 տո կո սով` ա րո տում ա րա-

ծող կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը:

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Շիրակի 
մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը «Բանդիվան կաթ» ձեռնարկությունում



37

Են թա կա ռուց վածք ները

 Շի րա կի մար զում նա խորդ տաս նամ յա կում ան նա խա դեպ թա փով զար-

գա ցել են են թա կա ռուց վածք նե րը:

2011 թվա կա նին գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա րութ-

յու նը 1999 թվա կա նի քա ռա պա տիկն էր և 2003 թվա կա նի կրկնա պա տի կը: 

 Գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի եր կա րութ յամբ  Շի րա կը հան րա պե տութ յան մար-

զե րից զի ջում է միայն Ա րատ յան դաշ տում փռված եր կու մար զե րին:

2002 թվա կա նի հա մե մատ  Շի րա կի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում գա-

զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի եր կա րութ յու նը 2011 թվա կա նին կրկնա պատկ վել է:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գա զի 
բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի եր կա րութ յու նը 2002 թվա կա նի հա մե մատ 
ե ռա պատկ վել է, իսկ 2006 թվա կա նի հա մե մատ՝ կրկնա պատկ վել:

Գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա-
րութ յու նը  Շի րա կի մար զում (կմ)
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2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի քա ղա
քա յին հա մայնք նե րում գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան
ցի ա մե նա մեծ եր կա րութ յու նը  Շի րա կի մար զում է: 
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 Գա զա ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի քա նա կով  Շի րա կի մար-

զը զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին,  Կո տայ քի և  Լո ռու մար զե րին: 2010 

թվա կա նին  Շի րա կի մար զում գա զա ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի 

տնե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ե ռա պա տիկ է:  Հան րա պե տութ յան 

քա ղա քա յին հա մայնք նե րում ա մե նա մեծ թվով գա զա ֆի կաց ված բնա կա րան-

ներն ու ա ռանձ նատ նե րը  Շի րա կի մար զում են՝ մայ րա քա ղաք Եր ևա նից և  Լո ռու 

մար զից հե տո: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի քա ղաք նե րում գա զա ֆի կաց-

ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ 

Գա զի փո ղո ցա յին գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա-
րութ յու նը ՀՀ մար զե րում, 2010թ. (կմ)

Բո լոր սպա ռող նե րին բաց թողն ված գա զը  Շի րա կի մար զում (մլն խմ)
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ա վե լա ցել է ե րե քու կես ան գամ, իսկ գյու ղա կան հա մայնք նե րում նույն ժա մա-

նա կա հատ վա ծում՝ կրկնա պատկ վել է:

2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում բո լոր սպա ռող նե րին բաց է թողն վել 

կրկնա կի մեծ ծա վա լով գազ, քան 2003 թվա կա նին, իսկ մար զի քա ղա քա յին 

հա մայնք նե րում նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում բո լոր սպա ռող նե րին բաց թողն-

ված գա զի ծա վալն ա վե լի քան քա ռա պատկ վել է:

2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում խմե լու ջրի մա տա կա րար ման ցան ցե-

րի ընդ հա նուր միա գիծ եր կա րութ յու նը հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում 

ա մե նամեծն էր՝  Լո ռու մար զից հետ: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի ջրա տա րե րի և 

 միջ թա ղա յին ու միջ բա կա յին ցան ցե րի միա գիծ եր կա րութ յու նը 2001 թվա կա նի 

հա մե մատ գրե թե քա ռա պատկ վել է, իսկ 2008 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել 

է գրե թե տասն հինգ տո կո սով:

Խ մե լու ջրի մա տա կա րար ման հա մա կար գում կա տար ված ներդ րում նե րի, 

հաշ վառ ման և  կա ռա վար ման հա մա կար գի ար դիա կա նաց ման արդ յուն քում 

 Շի րա կի մար զում նկա տե լիո րեն բա րե լավ վել է բնա կիչ նե րին ջրի մա տա կա րար-

ման ո րա կը, իսկ կո րուստ նե րը նվա զել են: Այս պես, կո րուստ նե րի կրճատ ման 

արդ յուն քում 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում սպա ռող նե րին բաց թողն ված 

խմե լու ջրի ծա վա լը գրե թե կի սով չափ նվա զել է:

 Հան րա պե տութ յան բա րե կարգ ված քա ղաք նե րի, փո ղոց նե րի, ան ցում նե րի և 

Բ նա կա վայ րե րի ջրմու ղի ցան ցի միա գիծ եր-
կա րութ յու նը  Շի րա կի մար զում (կմ)
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հ րա պա րակ նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սով  Շի րա կի մար զը զի ջում է միայն մայ-

րա քա ղաք Եր ևա նին և  Կո տայ քի մար զին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում են-
թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մանն ուղղ ված ներդ րում նե րի առ յու ծի 
բա ժի նը հատ կաց վել է  Շի րա կի մար զին. հան րա պե տութ յան ոչ մի այլ 
մար զում այն չափ կա պի տալ ներդ րու մա յին ծրագ րեր չեն ի րա կա նաց-
վել, որ քան  Շի րա կում:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի քա ղա քա յին և գ յու ղա կան 33 հա-

մայնք նե րում մե ծա ծա վալ ներդ րում ներ են կա տար վել ջրա մա տա կա րար ման 

և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ, ընդ ո րում, ներդ-

րում նե րը գե րա զան ցա պես կա տար վել են 2010-2011 թվա կան նե րին: 

2007-2011թթ. գա զա ֆի կաց ման, ջ րա մա տա կա րար-
ման ու ջրա հե ռաց ման աշխատանքներին ուղղ ված ներդ-
րում նե րի ընդհանուր ծա վալ նե րի համամասնությունը

ՄՆԱՑԱԾ 
ՄԱՐԶԵՐԸ

74%

ՇԻՐԱԿ
26%

59%

41%

ՄՆԱՑԱԾ 
ՄԱՐԶԵՐԸ

ՇԻՐԱԿ

Գազաֆիկացում Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

 Շի րա կում 20072011 թվա կան նե րին ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ոլորտում մար զին հատ կաց ված ներդ րում նե
րի ա վե լի քան 98 տո կո սը կատարվել է վեր ջին եր կու տա րում:
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2007-2011 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մար զե րում ջրա-

մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման նպա տա կով 

ի րա կա նաց ված կա պի տալ ներդ րում նե րի 40 տո կո սից ա վե լին հատ կաց վել է 

 Շի րա կի մար զին՝ ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի բա-

րե լավ մանն ուղղ ված ա մե նա մե ծա ծա վալ ներդ րում նե րը հան րա պե տութ յու-

նում:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե-

ռաց ման հա մա կար գե րի բա րե լավ մանն ուղղ վել է մար զում կա տար ված կա պի-

տալ ներդ րում նե րի շուրջ 30 տո կո սը՝ ա վե լի քան 27 մի լիարդ դրամ, ո րի շուրջ 

85 տո կո սը հատ կաց վել է Գ յում րի քա ղա քի ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե-

ռաց ման հա մա կար գե րի բա րե լավ մա նը:

Գ յում րի, Ար թիկ և  Մա րա լիկ քա ղաք նե րում,  Հայ կա ձոր, Ա մա սիա,  Լան ջիկ, 

 Ղա զան չի,  Վար դաղբ յուր,  Պեմ զա շեն,  Հար թա շեն,  Կա մո,  Զույ գաղբ յուր, 

Ա ղին, Ա ռա փի,  Մա յիս յան, Ոս կե հասկ,  Ձո րա շեն,  Մու սա յել յան,  Կապս, 

 Գետք,  Բավ րա, Ջ րա ռատ,  Հայ կա վան,  Սա լուտ,  Կարմ րա վան,  Փոք րա շեն, 

 Թո րոսգ յուղ, Ա շոցք, Այ գա բաց, Ա նի պեմ զա, Ա նիա վան, Ա խուր յան, Ա զա-

տան հա մայնք նե րում կա ռուց վել ու հիմ նա նո րոգ վել են խմե լու ջրի մա տա կա-

րար ման ցան ցեր ու ջրագ ծեր, հո րա տանց քեր, կո յու ղու կո լեկ տոր ներ, կո յու ղագ-

ծեր, դի տա հո րեր, տե ղադր վել են խոր քա յին պոմ պեր:

 Մաս նա վո րա պես, բա րե լավ վել են Ար թիկ քա ղա քի և  տա րա ծաշր ջա նի 

տասն յա կից ա վե լի բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման 

հա մա կար գե րը: Ա զա տա նում շա հա գործ ման է հանձն վել ջրա մա տա կա րար-

ման հա մա կար գը, և գ յուղն այժմ ա պա հով ված է շուր ջօր յա ջրա մա տա կա րար-

մամբ: Ա մա սիա հա մայն քի « Հա յա սա» թա ղա մա սում անց կաց վել է ջրա գիծ: 

Ա ղին և Ա ռա փի հա մայնք նե րում կա ռուց վել են կո յու ղագ ծեր, վե րա նո րոգ վել են 

 Հայ կա վան գյու ղի կո յու ղագ ծե րի դի տա հո րե րը:  Շի րա կի մար զի այլ հա մայնք-

նե րում ի րա կա նաց վել են մե ծա ծա վալ այլ աշ խա տանք ներ, ո րոնց արդ յուն-

քում շի րակ ցի ներն օգտ վում են ջրի և ջ րա մա տա կա րար ման զգա լիո րեն ա վե լի 

բարձր ո րա կից:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում են կա տար վել հան րա պե տութ յու-

նում գա զա ֆի կաց ման ա մե նա մե ծա ծա վալ աշ խա տանք նե րը.  Հա յաս տա նում 

հա մայնք նե րի գա զա ֆի կաց մանն ուղղ ված կա պի տալ ներդ րում նե րի ա վե լի 
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քան մեկ քա ռոր դը՝ շուրջ եր կու սու կես մի լիարդ դրամ ուղղ վել է  Շի րա կի մարզ: 

 Շի րա կի մար զում գա զա ֆի կաց ման աշ խա տանք նե րը հատ կա պես մեծ թափ 

ա ռան 2009 թվա կա նին. 2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կում գա զա ֆիա կաց-

ման ներդ րում նե րի կե սը կա տար վել է հենց 2009 թվա կա նի ըն թաց քում:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի ե րեք քա ղա քա յին և ք սան վեց 

գյու ղա կան հա մայնք նե րում կա ռուց վել և  վե րա կանգն վել են հար յու րա վոր կի լո-

մետր եր կա րութ յամբ գա զա տար մայ րու ղի ներ, ներ հա մայն քա յին մի ջին և  ցածր 

ճնշման գա զա տար ներ, գա զա բաշ խիչ և  գա զա կար գա վո րիչ չա փիչ կա յան ներ:

 Միայն 2009 թվա կա նին  Շի րա կում գա զա ֆի կաց վել է 26 հա մայնք. ա վե լի քան 

21 հա զար շի րակ ցի բնա կան գա զից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն է ստա-

ցել: 2009-2011 թվա կան նե րին ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում 

այժմ ամ բող ջո վին գա զա ֆի կաց ված է Ա մա սիա հա մայն քը:  Գա զա ֆի կաց վել են 

Գ յում րի քա ղա քի նո րա կա ռույց թա ղա մա սե րը:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում ի րա կա նաց վել են ծա վա լուն ճա-

նա պար հա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ, ընդ ո րում, 2011 թվա կա նին՝ ա վե լի 

մեծ ծա վա լով, քան նա խորդ չորս տա րի նե րին միա սին:

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են Գ յում րի- Կապս-

Ամասիա,  Հո ռոմ- Սա րա տակ- Լու սա կերտ, Ա մա սիա- Պա ղակն- 

Զորա  կերտ,  Հո ռոմ- Հայ րեն յաց ճա նա պարհ նե րը:  Վեր ջին տա րի նե-

րին  Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ կի րառ ված ա վա զա կոպ ճա յին 

տեխ նո լո գիա յով ամ բող ջա պես հիմ նա նո րոգ վել է  Սա լուտ- Բաշգ յուղ- Փոքր 

 Սա րիար- Կա քա վա սար- Սա րա պատ- Ձո րա շեն տաս նամ յակ ներ շա րու-

նակ չնո րոգ ված 24 կի լո մետր եր կա րութ յամբ հատ վա ծը:  Հիմ նա նո րոգ վել 

են Գ յում րի-Ա խուր յան` 4 կի լո մետր,  Բա սեն- Հո վիտ` 1.5 կի լո մետր և 

 Ղա րիբ ջան յան-Ա խու րիկ 2.6 կի լո մետր եր կա րութ յամբ մար զա յին նշա նա կութ-

յան ավ տո ճա նա պարհ նե րը:

 Հիմ նա նո րոգ վել են Ա մա սիա,  Բեր դա շեն,  Զո րա կերտ,  Ծաղ կուտ, 

 Գառ նա րիճ,  Շա ղիկ, Ոս կե հասկ,  Սա րա կապ հա մայնք նե րի միջ հա մայն քա յին 

մար զա յին նշա նա կութ յան ճա նա պարհ նե րը:



 

 «Մի տա րի ա ռաջ էս տեղ սար սա փե լի վի ճակ էր. էս գա զա կե տում դա ժե հրա ժար վեին գը տե-
ղա կան տուր քը վճա րե լուց, ա սում էին՝ գործ չկա, աշ խա տանք չկա, մեր մոտ լից քա վո րող չկա: 
 Հի մա, փառք Աստ ծո, ճա նա պար հը սարք վել է, մար դիկ գոհ ու շնոր հա կալ են: Շ նոր հա կա լութ յուն 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հին, որ իր խոս տու մը կա տա րեց:  Նոր մալ ճա նա պար հը սարք վել է, 
հիմ  նա կան քա ղաք մտնող մուտ քը՝ աս ֆալ տա պատվել:  Բո լո րը գոհ ու շնոր հա կալ են»:

Հ րանտ  Ղա զո յան, Արթիկի բնակիչ

«Երեսուն տա րի է  Սև յան թա ղա մա սը կապ րիմ,  Ղան դիլ յան փո ղո ցը մե իս կա կան խայ տա ռակ 
բանմ էր, իս կա կան ա նեծ քա բուն: Քսաներեք տա րի է սար քող չկար:  Վեր ջին տա րի նե րին ոչ տաք սի-
նե րը կմտնեին թաղ, ոչ գա զել նե րը գու զեին աշ խա տել:  Վախտ է ե ղել, մառշ ռուտ նին հա սել է կռուգ, 
պա սա ժի ռին բրա խել է, թե գնա ցեք, մենք ա ռաջ էր թա ցո ղը չենք:  Հը մի ինչ խոր աս ֆալ տա պա տել են 
անց յալ տար վա նից, ա մեն ինչ լավ է:  Մար դիկ վեր ջա պես կտրան էդ թո զից, ավ տո ներն էլ փո սե րից: 
 Թե չէ ժի գու լին, որ կմտներ էդ փո սը անձ րևից հե տո, կդառ նար պադ վոդ նի լոդ կա:  Հը մի փառք Աստ-
ծո, ավ տոն ավ տո յի նման կքշե, մար դիկ էլ ի րանց հա մար մայ թե րով հան գիստ ման գու կան: Ապ րին 

աս ֆալտ է նող նե րը»:

Գա գիկ  Հա րութ յուն յան, Գյումրիի բնակիչ

Ասֆալտապատման աշխատանքներն 
իրականացվում են գերժամանակակից 

տեխնիկայի օգնությամբ
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Աս ֆալ տա պատ վել են Գ յում րի քա ղա քի տա րի ներ շա րու նակ մար դա-

բոյ փո սեր ու նե ցող՝  Ղան դիլ յան,  Լի սին յան, Ի սա հակ յան, Պ ռոշ յան, Ար-

թի կի`  Շա հում յան,  Բաղ րամ յան փո ղոց նե րը:  Փո ղոց ներ հիմ նա նո րոգ վե-

ցին  Մա րա լի կում, Ա մա սիա յում, Ա շոց քում,  Ջա ջու ռում,  Հա ռի ճում:  Մեծ 

 Ման թաշ և Ար գե նա դեմ հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել են կա մուրջ ներ:

 Հիմ նա նո րոգ վում են Ա մա սիա հա մայն քի հան րա պե տա կան նշա նա կութ յան 

եր կու սու կես կի լո մետր եր կա րութ յամբ ճա նա պար հա հատ վածն ու ներ հա մայն-

քա յին ճա նա պարհ նե րը:

 Շի րա կում մար զա յին նշա նա կութ յան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի ըն-

թա ցիկ ձմե ռա յին պահ պան ման և շա հա գործ ման նպա տա կով 2010 թվա կա նին 

տրա մադր վել է շուրջ 60 տո կո սով ա վե լի ֆի նան սա վո րում, քան եր կու տա րի 

ա ռաջ՝ 2008 թվա կա նին:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը « Շի րակ» օ դա նա-

վա կա յա նը կոն ցե սիոն կա ռա վար ման է հանձն վել « Կոր պո րա սիոն Ա մե-

րի կա Ս.Ա.» ձեռ նար կութ յա նը, ո րը  Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, Եվ րո պա յում 

և Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում կա ռա վա րում է շուրջ հի սուն օ դա նա վա կա յան և 

 բեռ նա փո խադ րում նե րի հան գույց ներ, ճա նա պարհ նե րի հար յու րա վոր կի լո մետ-

րեր, է ներ գե տիկ ձեռ նար կութ յուն ներ, մշա կում հար յուր հա զա րա վոր հեկ տար 

հո ղա տա րա ծութ յուն ներ: « Շի րակ» օ դա նա վա կա յա նը ներ կա յում օ դա յին կապ 

է ա պա հո վում ԱՊՀ երկր նե րի հետ, և հ նա րա վո րութ յուն ու նի ըն դու նել ցան կա-

ցած տե սա կի ինք նա թիռ:  Ներդ րում նե րի արդ յուն քում վե րա նո րոգ վել է թռիչ քու-

ղին, տե ղադր վել է ազ դան շա նա յին հա մա կարգ, իսկ շա հա գործ ման հանձ նե լու 

օ րը  Քա ղա քա ցիա կան ա վիա ցիա յի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նը (ICAO) 

օ դա նա վա կա յա նին շնոր հել է ա ռա ջին կարգ: « Շի րակ» օ դա նա վա կա յա նը 

ե ղա նա կա յին վատ պայ ման նե րի դեպ քում այ լընտ րան քա յին օ դա նա վա կա յան 

է «Զ վարթ նոց»-ի և Թ բի լի սիի օ դա նա վա կա յա նի հա մար:  Մինչև 2011 թվա կա նը 

« Շի րա կ»-ից կա նո նա վոր չվերթ ներ են ի րա կա նաց վել  Դո նի  Ռոս տով,  Մոսկ վա, 

 Մին վո դի, Կ րաս նո դար և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով: « Շի րակ» օ դա նա վա կա յա նը 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան օ դա նա-

վե րի վայ րեջք ներն ու թռիչք նե րը սպա սար կում է անվ ճար:
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Տունը

 Շի րա կի մար զում 1998 թվա կա նից ի վեր բնա կա րա նա յին ֆոն դը հետ-

ևո ղա կա նո րեն ընդ լայն վել է: 2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում բնա-

կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րե սը 1998 թվա կա նի հա մե մատ 

ա վե լա ցել է 70, իսկ 2003 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լի քան 40 տո կո սով:

 Շի րա կի մար զի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դը մե ծա-

ցել է էլ ա վե լի մեծ թա փով:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գյու ղա կան բնա կա-

վայ րե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ա վե լի քան 11 տո կո սը  Շի րա կի մար զում է: 

 Շի րա կում է հան րա պե տութ յան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ա մե նա մեծ բնա-

կա րա նա յին ֆոն դը՝ Ար մա վի րի ու Ա րա րա տի մար զե րից հե տո:

 Շի րա կի մար զում մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յունն ընդ հա նուր մա կե րե սով 

2011 թվա կա նին 1999 թվա կա նի հա մե մատ ե ռա պատկ վել է, իսկ 2004 թվա-

կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է մեկ եր րոր դով:

 Շի րա կի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ-

Բ նա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րե սը  Շի րա կի մար զում
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2011 թվա կա նին բնա կա րա նա յին ֆոն դի մա կեր սը  Շի րա կի մար
զի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 1998 թվա կա նի կրկնա պա տիկն է, 
իսկ 2003 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է շուրջ ե րեք քա ռոր դով:
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յունն ընդ հա նուր մա կե րե սով եր րորդ ա մե նա բարձրն է հան րա պե տութ յու նում՝ 

զի ջե լով միայն Ար մա վի րի և  Վա յոց  Ձո րի մար զե րին: 2011 թվա կա նին  Շի րա կի 

Գյուղական բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր 
մակերեսը Շիրակի մարզում

Մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յունն ընդ հա-
նուր մա կե րե սով, 2011թ. (քառ. մ)
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2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի գյու ղա կան հա մայնք
նե րում ընդ հա նուր մա կե րե սով մեկ բնակ չի ա պա հով
վա ծութ յու նը 1998 թվա կա նի ե ռա պա տիկն է և  շուրջ 
70 տո կո սով ա վե լի է, քան 2003 թվա կա նին: 
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մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում ընդ հա նուր մա կե րե սով մեկ բնակ չի ա պա-

հով վա ծութ յու նը հան րա պե տա կան մի ջի նը գե րա զան ցում էր շուրջ 17 տո կո սով: 

 Թե պետ ա ղե տա լի երկ րա շար ժի ա վե րում նե րի հետ ևան քով  Շի րա կի մար զի 

քա ղաք նե րում ընդ հա նուր մա կե րե սով մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յու նը հան-

րա պե տութ յան քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում զի ջում է հան րա պե տա կան մի-

ջին ցու ցա նի շին շուրջ 17 տո կո սով, այ դու հան դերձ, ընդ հա նուր մա կե րե սով մեկ 

բնակ չի ա պա հով վա ծութ յու նը  Շի րա կի մար զում ան շե ղո րեն ա ճել է նա խորդ 

տաս նամ յա կում: 2011 թվա կա նին 2000 թվա կա նի հա մե մատ  Շի րա կի մար զի 

քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում ընդ հա նուր մա կե րե սով մեկ բնակ չի ա պա հով-

վա ծութ յու նը ե ռա պատկ վել է, իսկ 2003 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է շուրջ 

20 տո կո սով:

 Քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա կա րան նե րի 

թվա քա նա կը  Շի րա կի մար զում մե ծութ յամբ հան րա պե տութ յան եր րորդն է: 

2002-2011 թվա կան նե րին հան րա պե տութ յան քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում 

բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա կա րան նե րի թվա քա նա կի ա ճի ա մե նա մեծ 

տեմ պը  Շի րա կի մար զում է. 2011 թվա կա նին 2002 թվա կա նի հա մե մատ քա ղա-

քա յին հա մայնք նե րում բնա կա րան նե րի թիվն ա վե լա ցել է մեկ քա ռոր դով, մինչ-

դեռ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Եր ևա նում և  հան րա պե տութ յան քա ղա քա-

յին բնա կա վայ րե րում բնա կա րան նե րի թվա քա նակն ա վե լա ցել է մի ջի նում յոթ 

տո կո սով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Շի րա կի մար զի քա ղա քա յին բնա կա-

վայ րե րում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի ընդ հա նուր մա կերսն ա վե լա ցել է շուրջ 

Քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում գտնվող բնա կե լի տնե րի և  բազ մաբ նա-
կա րան շեն քե րի ընդ հա նուր մա կե րե սի փո փո խութ յու նը ՀՀ մար զե րում

8%

25%
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մեկ եր րոր դով, մինչ դեռ մայ րա քա ղաք Եր ևա նում բնա կա րան նե րի ընդ հա նուր 

մա կե րեսն ա վե լա ցել է միայն յոթ, իսկ հան րա պե տութ յան քա ղա քա յին բնա կա-

վայ րե րում՝ մի ջի նում հինգ տո կո սով: 2002 թվա կա նի հա մե մատ՝  Շի րա կի մար զի 

քա ղա քա յին հա մայնք նե րում 2011 թվա կա նին բնա կե լի տնե րի (ա ռանձ նատ նե-

րի) քա նակն ա վե լա ցել է տասը տո կո սով, իսկ ընդ հա նուր մա կե րե սը՝ գրե թե ութ 

տո կո սով:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ա ռանձ նատ-

նե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է մեկ քա ռոր դով, մինչ-

դեռ հան րա պե տութ յան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ա ռանձ նատ նե րի քա-

նա կը մի ջի նում ա վե լա ցել է շուրջ 17 տո կո սով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 

ա ռանձ նատ նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը  Շի րա կի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 

ա վե լա ցել է շուրջ 80 տո կո սով, մինչ դեռ հան րա պե տութ յան գյու ղա կան բնա-

կա վայ րե րում ա ռանձ նատ նե րի ընդ հա նուր մա կե րեսն ա վե լա ցել է 60 տո կո սով:

 Շի րա կի մար զում նա խորդ տաս նամ յա կում ան նա խա դեպ ակ տի վա ցել է 

ան շարժ գույ քի շու կան: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում բազ մաբ նա կա րան 

շեն քե րի բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի թի վը 2001 թվա կա նի 

հա մե մատ ե ռա պատկ վել է: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում բազ մաբ նա կա-

րան շեն քե րի բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րը մար զե րում քա նա-

կով զի ջում են միայն  Կո տայ քին:

2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում հո ղե րի, այդ թվում՝ գյու ղատն տե սա կան 

նշա նա կութ յան, ա ռու վա ճառ քի հնգա պա տիկ մեծ թվով գոր ծարք ներ են ի րա-

կա նաց վել, քան 2002 թվա կա նին:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի շու կան  Շի րա կի մար-

զում 2010 թվա կա նին շուրջ մե կու կես ան գամ ա վե լի ակ տիվ էր, քան 2002 թվա-

կա նին:

 Շի րա կի մար զում 2010 թվա կա նին կա տար վել են հա մայնք նե րի գյու ղատն-

տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րի վար ձա կա լութ յան ա վե լի մեծ թվով գոր ծարք-

ներ, քան հան րա պե տութ յան որ ևէ այլ մար զում: 2010 թվա կա նին  Շի րա կում 

 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում ա ռանձ նատ նե րի ա ռու վա
ճառ քի գոր ծարք նե րի թի վը 2001 թվա կա նի հա մե մատ յոթ նա պա
տիկ է, իսկ 2005 թվա կա նի հա մե մատ ա վելի է մե կու կես ան գամ:
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վար ձա կալ վել են հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան ա վե լի մեծ 

մա կե րե սով հո ղա տա րածք ներ, քան հան րա պե տութ յան որ ևէ այլ մար-

զում, ա վե լի մեծ մա կե րես, քան հան րա պե տութ յան յոթ մար զե րում միա սին 

վերց րած:  Վար ձավ ճար նե րի մուտ քե րը մե ծա պես նպաս տել են հա մայնք նե րի 

բյու ջե նե րի ե կա մուտ նե րի մե ծաց մա նը և  ուղղ վել են  Շի րա կի հա մայնք նե րի կա-

րիք նե րը հո գա լուն: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում ֆեր մեր նե րը վար ձա կա-

լել են ե ռա պա տիկ ա վե լի մեծ մա կե րե սով գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան 

հո ղա տա րածք ներ, քան 2006 թվա կա նին:

 Նա խորդ տաս նամ յա կում տար բեր մի ջոց նե րով վե րա կանգն վել է 
ա ղե տի գո տու բնա կե լի ֆոն դի զգա լի մա սը:  Շի րա կի մար զում 1989 
թվա կա նից մինչ օրս կա ռուց վել է շուրջ 19,500 բնա կա րան, ո րոն ցից 
շուրջ 18,000-ը̀  Գ յում րիում, հիմ նո վին վե րա նո րոգ վել են 20 մշա կու-
թա յին կենտ րոն ներ:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի հա մայնք նե րում վար ձա կալ ված գյու
ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք նե րի յու րա քանչ
յուր ե րեք հեկ տա րից մե կը վար ձա կալ վել է  Շի րա կի մար զում:

Հա մայնք նե րի և գ յու ղա կան նշա նա կութ յան վար ձա կալ-
ված հո ղե րի մա կե րե սը ՀՀ մար զե րում, 2010թ. (հա)
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Ա վե րիչ երկ րա շար ժից քսան տա րի անց  Շի րա կի մար զում 
ա նօթևան նե րի թի վը հաս նում էր շուրջ 4250-ի:  Հան րա պե տութ յան 
 նա խա գա հի ան մի ջա կան նա խա ձեռ նութ յամբ ա նօթ ևան ըն տա նիք-
նե րին բնա կա րա նով ա պա հո վե լու նպա տա կով Գ յում րի քա ղա քում 
մեկ նար կել են շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ: 
 
 Շի րա կի մար զում 2007 թվա կա նին կրկին թափ է ա ռել բնա կա րա նա-
շի նութ յու նը: 2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կում ի րա կա նաց վել են 
ա վե լի քան 47.3 մի լիարդ դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով բնա կա րա նա-
շի նութ յան աշ խա տանք ներ:  Շի րա կի մար զում 2007-2011 թվա կան-
նե րին կա տար ված կա պի տալ ներդ րում նե րի կե սից ա վե լին՝ շուրջ 52 
տո կո սը, ուղղ վել է հենց բնա կա րա նա շի նութ յա նը: 
 
 Հան րա պե տութ յան մար զե րում բնա կա րա նա շի նութ յան ծրագ րե րում 
2007-2011 թվա կան նե րին կա տար ված ներդ րում նե րի ա վե լի քան 60 
տո կո սը հատ կաց վել է  Շի րա կի մար զին: 2007-2011 թվա կան նե րին 
 Շի րա կի մար զում կա տար վել են ա վե լի մեծ ծա վա լի ներդ րում ներ, 
քան հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում միա սին:

 Շի րա կի մար զում բնա կա րա նա շի նութ յանն ուղղ ված կա պի տալ ներդ րում-

նե րի 90 տո կո սից ա վե լին հատ կաց վել է հան րա պե տութ յան մար զե րում ա մե-

նա մեծ քա ղա քին՝ Գ յում րիին: Բ նա կա րա նա շի նութ յան ծրագ րեր են ի րա-

կա նաց վել  Շի րա կի 26 հա մայնք նե րում՝ Գ յում րի, Ար թիկ և  Մա րա լիկ 

քա ղաք նե րում,  Լեռ նուտ,  Կառ նուտ, Ար ևիկ, Ջ րա ռատ,  Ղա զան չի, 

 Հա ռիճ,  Շի րակ,  Գետք,  Գե ղա նիստ,  Բե նիա մին, Ա նի պեմ զա,  Բա յան դուր, 

Բ նա կա րա նա շի նութ յանն ուղղ ված ներդ րում նե րի ծա-
վալ նե րի հա մե մա տա կա նը, 2007-2011թթ

ՄՆԱՑԱԾ 
ՄԱՐԶԵՐԸ

38%

ՇԻՐԱԿ
62%



«Մուշ 2» թաղամասի 
կառուցումն ու բնակեցումը



 

 «Բո լո րը նոր մալ է՝ ման րա հա տակն էլ, պա տու հան ներն էլ, պա տերն էլ, դռներն էլ. հա ճե լի ապ-
րե լու վայր է, որ մտնես ու ապ րես:  Ջուրն էլ կա, գազն էլ կա: Ինչ էլ որ փոքր թե րութ յուն կա, մենք 
կա սենք, ի րենք վռազ կուղ ղեն»:

Լաուրա Հարությունյան, Մուշ-2 թաղամասի բնակչուհի

 « Տա նի քը ա հա վոր վի ճա կի մեջ էր, ա նընդ հատ կա թոց ներ, վե րա նո րո գում չի ե ղել, վե րա նո րո-
գու մը մեր ու ժե րով ինչ քան կա րո ղա ցել, ա րել ենք:  Հա էլ ը սել էին, թե կվե րա նո րո գեն:  Հիաս թափ վել 
էի:  Հե տո ի րոք սկսեց վե րա նո րո գու մը: Ես ու շի-ու շով հետ ևում էի: Էդ լավ բա նե րը տե սել եմ. կա թոց 
չկա, ճտոց չկա, ա մեն ինչ լավ է: Էն պես որ ես էն քան շնոր հա կալ եմ, որ թոռ ներս կու գան, հա վաք-
վին, ա պա հով կնստինք, ես ինձ կծկված չեմ զգա, թե հի մի է լի ճտո ցը կգա՝ անձրև է, ձյուն է, և  այլն»: 

 Լե նա  Սարգս յան, Ար թի կի բնակ չու հի

Մուշ-2 թա ղա մա սի նո րա կա ռույց նե րից մե կում է ապ րում  Ռի տա  Քո չար յա նի ե րեք ան ձից բաղ կա ցած ըն տա նի քը: 
Ա ռա ջին հար կի եր կու սեն յա կա նոց բնա կա րա նը վի ճա կա հա նութ յան արդ յուն քում բա ժին էր հա սել հենց նրանց: 
Ա մուս նու ըն տա նի քը 21 տա րի ապ րել է «Եր կաթգ ծի նո րա վան» թա ղա մա սում տե ղա կայ ված տնակ նե րից մե կում: 
42-ամ յա  Ռի տան էլ, «դո մի կից»-«դո միկ» հարս գնա ցած բազ մա թիվ գյում րե ցի կա նանց նման, թա քուն հույս է փայ-
փա յել, որ մի օր ա զատ վե լու է «դո մի կա յին» կեն ցա ղա վա րութ յու նից: Ա մու սի նը շի նա րար էր, սա կայն սե փա կան 
մի ջոց նե րով տուն կա ռու ցե լը ա վե լի շուտ ֆան տաս տի կա յի ժան րից էր. չկա յին բա վա րար մի ջոց ներ: Ս տիպ ված էին 
համ բե րել, մին չև պե տութ յունն իր տված խոս տու մը կկա տա րեր: 

Ս տա ցած բնա կա րա նից  Քո չար յան նե րը գոհ են:  Շատ մեծ, ար տա ռոց թե րութ յուն ներ չեն հայտ նա բե րել: Բ նա կա-
րա նը ստա նա լուց հե տո մեկ ան գամ թե թևա կի վե րա նո րո գել են:  Ռի տա յի ա մու սի նը հի շում է խորհ րա դա յին տա րի-
նե րը, երբ բնա կա րան աս վածն ըն դա մե նը պա տերն էին ու մար դիկ ա մեն մեկն իր ճա շա կով հե տա գա յում «ռե մոնտ» 
էր ա նում: « Հի մի փառք Աստ ծո, ինչ է ե ղել, ա մեն ինչ նոր մալ մե ջը կա, ջե ռու ցու մը քա շած է, բաղ նիք զու գա րա նը 
ի րա է ղա ցա ծով կա,— ա սում է  Ռի տա  Քո չար յա նը,— մի քիչ ջրի խնդիրն է վատ, օր վա մեջ 6 ժամ ենք ու նե նում, օր էլ 
կա չի լի նում, բայց կար ծում եմ դա էլ կկար գա վոր վի:  Շեն քի ա ռու մով կա րևո րը հիմք երն ու պա տերն են, ե թե ա մուր 
է, մնա ցած մանր-մունր թե րութ յուն նե րը կա րե լի է և ձեռ քի հետ վե րաց նել, խնդիր չկա»:

 Ռի տան պատ մում է, որ ա ռա ջին նե րից մեկն են ե ղել, որ շտա պել են տե ղա փոխ վել նոր բնա կա րան: « Դե մենք ար-
դեն վի ճա կա հա նութ յամբ շենքն ու բնա կա րա նը գի տեինք, ար դեն լու սա մուտ նե րի ճա ղա վան դակ նե րը պատ վի րել 
էինք, հենց բա նա լի նե րը ստա ցանք, հա ջորդ օ րը տե ղա փոխ վե ցինք: 50 քմ  է ընդ հա նուր մա կե րե սը, մի քիչ խո հա նո-
ցի փոք րութ յու նից եմ նեղ վում: Մ տա ծում եմ, որ կա հույք պատ վի րեմ, որ տեղ եմ դնե լու, մի պա հա րա նից ա վե լի չի 
տե ղա վոր վում: Մ նա ցա ծի ա ռու մով 3 հո գա նոց ըն տա նի քի հա մար նոր մալ է, հար մար վել ենք: Աղ ջիկս էլ թա ղա մա սի 
դպրոցն է հա ճա խում, որ մեզ շատ մոտ է: Ա ռայժմ, որ գոհ ենք»,— ծի ծա ղում է տի կին  Ռի տան:

 Կի նը պատ մում է, որ սկզբնա կան շրջա նում, երբ նոր էին տե ղա փոխ վել, տե ղում ան գամ հաց գնե լու հնա րա վո-
րութ յուն չու նեին:  Մեկ տա րի անց թա ղա մա սում ար դեն 4 խա նութ-տա ղա վար է հայտն վել, ան գամ վար սա վի րա նոց 
է բաց վել: « Դե կա մաց-կա մաց զար գա նում ենք: Ե թե բնա կա րան ստա ցած նե րը բո լո րը գա յին ապ րեին, կար ծում եմ 
ա վե լի շուտ ա մեն ինչ կկար գա վոր վեր,— ա սում է տիկին  Ռի տան,— լի քը բնա կա րան ներ կան փակ, մի մասն էլ էս տեղ 
վար ձով են մնում:  Մեր մուտ քում, օ րի նակ, 12 բնա կա րա նից 5-ում են ապ րում, ո րից 2-ում վար ձով են բնակվում: 
 Ցա վոք, բնակ չութ յան 1/3-ն  է դեռ ապ րում թա ղա մա սում:  Պի տի բո լո րը գան, որ զար գաց ման մա սին էլ խոսք գնա»: 
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 Պեմ զա շեն,  Վահ րա մա բերդ,  Փոք րա շեն,  Գե տափ, Ա շոցք,  Լու սաղբ յուր, 

Ա նիա վան, Կ րա շեն, Ա մա սիա, Ա ռա փի, Ա խուր յան: 

 Կա ռուց վել են բնա կե լի բազ մաբ նա կա րան շեն քեր ու ա ռանձ նատ ներ, բա րե-

կարգ վել են թա ղա մա սեր, հիմ նա նո րոգ վել են բազ մաբ նա կա րան շեն քեր, տրա-

մադր վել են բնա կա րա նի գնման վկա յագ րեր:

2009-2010 թվա կան նե րին Գ յում րի քա ղա քի « Մուշ-2» թա ղա մա սում կա-

ռուց վել են 22 բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շենքեր, ո րոնք ի նը բալ սեյս մա-

կա յու նութ յուն ու նեն:  Նո րա կա ռույց բնա կե լի շեն քե րում երկ րա շար ժի հետ ևան-

քով ա նօթ ևան մնա ցած 1,056 ըն տա նիք նե րի հատ կաց վել է բնա կա րան, այդ 

թվում՝ մեկ սեն յա կա նոց̀  440, եր կու սեն յա կա նոց̀  352 և  ե րեք սեն յա կա նոց̀  264 

բնա կա րաններ, ո րոնք ա պա հով ված են կո մու նալ բո լոր անհ րա ժեշտ պայ մա նե-

րով, բա կե րում կա ռուց վել են խա ղահ րա պա րակ ներ, տա րած քը կա նա չա պատ-

վել է և  ա պա հով վել գի շե րա յին լու սա վո րութ յամբ:

2011-2012 թվա կան նե րին Գ յում րիի « Մուշ-2» և «Ա նի» թա ղա մա սե րում կա-

ռուց վել է 38 բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շենք և  ա նօթ ևան ըն տա նիք նե րին է 

հանձն վել 1,856 բնա կա րան: Ա խուր յան հա մայն քում կա ռուց վել է ե րեք բազ-

մաբ նա կա րան բնա կե լի շենք և 108 ա նօթ ևան ըն տա նիք նե րի տրա մադր վել 

բնա կա րան:  Մա րա լիկ քա ղա քում կա ռուց վել է մեկ բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի 

շենք և 20 ըն տա նի քի տրա մադր վել է բնա կա րան:

2011 թվա կա նին Գյումրիի « Մուշ-2» թա ղա մա սում բնա կա րան են ստա ցել 

զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի ութ ա նօթ ևան ըն տա նիք ներ:  Մինչ 2013 թվա կա նը 

կա ռա վա րութ յու նը բնա կա րա նով կա պա հո վի երկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ-

ևան մնա ցած բո լոր կա րի քա վոր ըն տա նինք նե րին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի ե րեք քա ղա քա յին և  վեց գյու-

ղա կան՝ Գ յում րի, Ար թիկ,  Մա րա լիկ, Ա խուր յան, Ա նի պեմ զա,  Պեմ զա շեն, 

Ա շոցք, Ա նիա վան, Ա մա սիա հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել են ընդ հա նուր 

առ մամբ 156 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի տա նիք նե րը: Ա ռա փի հա մայն քում 

սո ղան քա յին գո տում բնակ վող տասն մեկ ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա-

հով ման նպա տա կով բնա կե լի տնե րի ձեռքբեր ման հա մար հատ կաց վել է 44 մի-

լիոն դրա մի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն:
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Աշ խա տան քը

 Շի րա կի մար զում տնտե սութ յան տար բեր ո լորտ նե րում զբաղ ված քա-

ղա քա ցի նե րի թի վը նա խորդ տա րի նե րին ա ճել է ընդ հուպ մինչև 2008 

թվա կա նը:  Ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետևանքով զբաղ ված-

նե րի թվի նվա զումը, 2010 թվա կա նից սկսած, կրկին փո խա կերպ վել է ա ճի, ընդ 

ո րում գյու ղատն տե սութ յան մեջ զբաղ ված շի րակ ցի նե րի թի վը սկսել է ա ճել 2009 

թվա կա նից. 2010 թվա կա նին գյու ղատն տե սութ յան մեջ զբաղ ված նե րի մի-

ջին տա րե կան թի վը նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին զբաղ ված նե րի 

մի ջին թվին գե րա զան ցում էր շուրջ յոթ տո կո սով, մաս նա վո րա պես՝ մար զում 

վե րամ շա կող ար տադ րութ յան զար գաց ման և  կա յուն աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ-

ման արդ յուն քում: 2010 թվա կա նին ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում զբաղ ված նե րի 

մի ջին տա րե կան թվով  Շի րա կի մար զը զի ջում էր միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա-

նին և  Լո ռու մար զին:  Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յու նում երկ րորդն է պե-

տա կան հատ վա ծում զբաղ ված նե րի թվով:  Շի րա կի մար զում 2010 թվա կա նին 

զբաղ ված նե րի 18 տո կո սը աշ խա տում էր պե տա կան հատ վա ծում:

2009-2011 թվա կան նե րին Գ յում րիի « Մուշ-2» թա ղա մա սի շինհ րա պա րա-

կում ա վե լի քան 700 մարդ է աշ խա տել. շի նա րար նե րից շա տե րը, կա տա րե լով 

ի րենց աշ խա տան քա յին ծա վալ նե րը, մի ջի նում վաս տա կել են ամ սե կան 200-

325 հա զար դրամ:

Զ բաղ ված նե րի քա նա կը ՀՀ մար զե րում (մի ջին տա րե կան, հա զար մարդ)

79

85

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ՇԻՐԱԿ
74

76

78

80

82

84

86
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Կր թութ յունը

 Շի րա կի մար զում 2007 թվա կա նից սկսած, տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է 

նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում նախ կի նում նվա զող տե ղե-

րի թի վը. 2010 թվա կա նին 2007 թվա կա նի հա մե մատ նա խադպ րո ցա-

կան հաս տա տութ յուն նե րում տե ղե րի թի վը  Շի րա կի մար զում ա վե լա ցել է մեկ 

եր րոր դով:

2001 թվա կա նից ա ճել է նաև նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա-

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում տե-
ղե րի քա նա կը  Շի րա կի մար զում

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա-
խող ե րե խա նե րի քա նա կը  Շի րա կի մար զում
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խող ե րե խա նե րի թի վը: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում նա խադպ րո ցա կան 

հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խում էր 40 տո կո սով ա վե լի ե րե խա, քան 2001 

թվա կա նին:  Մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա ճա խող ե րե խա նե րի 

թի վը  Շի րա կի մար զում նույն պես բարձր է հան րա պե տության մի ջի նից: Ընդ 

ո րում, ե թե 2001 թվա կա նին մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն  Շի րա կի 

մար զում հա ճա խում էին մի ջի նում 50 ե րե խա, ա պա 2010 թվա կա նին ար դեն՝ 

ա վե լի քան 80 ե րե խա:

2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե-

րում ման կա վարժ նե րի թի վը մե կու կես ան գամ ա վել է 2002 թվա կա նի հա մե-

մատ:

 Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը 

100 տե ղի հաշ վով 2010 թվա կա նին կազ մել է ա վե լի քան 92՝ զի ջե լով միայն 

 Կո տայ քի մար զին, ին չը վկա յում է մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-

յուն նե րի ցան ցի օպ տի մալ և  հա մա չափ աս տի ճա նա կան զար գաց ման մա սին: 

 Հե տա գա տա րի նե րին  Շի րա կի մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն-

նե րում ե րե խա նե րի ընդգրկ ման աս տի ճա նի մե ծաց մա նը զու գա հեռ, հետ ևո ղա-

կա նո րեն կա վե լա նա նաև նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի, դրան ցում 

տե ղե րի և  ման կա վարժ նե րի թի վը:

 Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում անհ րա ժեշտ թվով ման կա-

վարժ նե րի ներգ րա վու մը, հա ճա խող ե րե խա նե րի թվի մե ծաց մա նը զու գըն-

թաց, հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել ա պա հո վել ե րե խա նե րի պատ շաճ խնամքն 

ու դաս տիա րա կութ յու նը. մեկ ման կա վար ժի հաշ վով ե րե խա նե րի թվա քա նա կը 

 Շի րա կում ա վե լի քան քա ռա սուն տո կո սով ցածր է հան րա պե տութ յան մի ջի նից 

և  ա մե նան պաս տա վոր նե րից մեկն է հան րա պե տութ յան մար զե րում: 2010 

թվա կա նին մեկ ման կա վար ժի հաշ վով ե րե խա նե րի թվա քա նա կը մար զում 2005 

թվա կա նի հա մե մատ նվա զել է շուրջ մեկ քա ռոր դով:

 Շի րա կի մար զի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում աս տի ճա նա կա-

նո րեն նվա զել են ե րե խա նե րի հի վան դա ցութ յան դեպ քե րը. 2010 թվա կա նին 

 Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում աշ խա
տող ման կա վարժ նե րի թվով  Շի րա կը զի ջում է միայն 
մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և  Կո տայ քի մար զին: 
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2006 թվա կա նի հա մե մատ մար զի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում 

ե րե խա ներն ա վե լի քան մեկ եր րոր դով քիչ են հիվանդացել:  Ե թե 2001 թվա-

կա նին  Շի րա կի մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա ճա խող յու-

րա քանչ յուր հար յուր ե րե խա մի ջի նում հի վան դա ցել է տա րե կան ա վե լի քան 150 

ան գամ, ա պա 2010 թվա կա նին՝ 50-ից պա կաս: Ընդ ո րում, 2010 թվա կա նին 

հան րա պե տութ յու նում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա ճա խող հար յուր 

ե րե խա յի հաշ վով հի վան դա ցութ յան դեպ քե րի թի վը մի ջի նում կազ մել է 67, իսկ 

մայ րա քա ղաք Եր ևա նում՝ 60:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե-

րի ա վե լի քան մեկ եր րորդն ընդգրկ ված էր նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան 

հաս տա տութ յուն նե րում:

2007-2011 թվա կան նե րին նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ են հիմ-

նա նո րոգ վել և  վե րա նո րոգ վել Գ յում րի և Ար թիկ քա ղաք նե րում, Ոս կե հասկ, 

 Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ե րե խա նե րի հի-
վան դա ցութ յան դե պքե րի քա նա կը  Շի րա կի մար զում
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Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա ճա խող մեկ ե րե խա յի հաշ
վով հի վան դա ցութ յան դեպ քե րի թի վը  Շի րա կի մար զում 2010 
թվա կա նին 2001 թվա կա նի հա մե մատ նվա զել է ե ռա պա տիկ:
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 Հայ կա վան և Ա մա սիա հա մայնք նե րում:  Շի րա կի մար զի մի շարք նա խադպ րո-

ցա կան հաս տա տութ յուն ներ ա պա հով վել են գույ քով:

2011 թվա կա նին Ա մա սիա հա մայն քում վե րա կա ռուց վել է ման կա պար տե զի 

շեն քը:  Հա մայնքն այ սօր ու նի 60 երեխայի համար նախատեսված ման կա-

պար տեզ:  Վե րա կա ռուց ված շենքն ու նի նաև 80 հո գու հա մար նա խա տես ված 

հան դի սութ յուն նե րի դահ լիճ, որն անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա րող է ծա ռա-

յել նաև հա մայն քա յին նշա նա կութ յան հան դի սութ յուն նե րին ու տո նա կա տա-

րութ յուն նե րին:  Ման կա պար տեզն ու նի սե փա կան հա մա կարգ չա յին կենտ րո ն, 

ին չը ե զա կի է հան րա պե տութ յան մար զե րում:

Ա խուր յա նի տա րա ծաշր ջա նի տաս նե րեք գյու ղա կան հա մայնք նե րի 

դպրոց նե րում՝ 14 խմբե րում, 370 ե րե խա յի ընդգր կու մով հան րա պե տութ յու նում 

ա ռա ջին ան գամ ներդր վեց «Օգ նութ յուն նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե-

խա նե րին» կրթա կան ծրա գիրը: Դրա հա ջո ղութ յունն ա պա հո վեց, որ ծրագրի 

հետագա ֆինանսավորումը շարունակվի պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ-

վին: 2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան բյու ջեից 

ծրագ րի ֆի նան սա վոր մա նն ար դեն հատ կաց վել է շուրջ 40 մի լիոն դրամ:

 Շի րա կի մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի 30 դաս տիա-

րակ ներ վե րա պատ րաստ վել են՝ ստա նա լով բարձր ո րա կա վո րում:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րի մակարդակով հան րակր թա կան դպրոց նե րի 

ա մե նա մեծ թվով ման կա վարժ նե րը ե ղել և մ նում են  Շի րա կի մար զում. ընդ 

ո րում, ե թե ընդ հուպ մինչև 2009/2010 ու սում նա կան տա րին  Շի րա կում, ինչ-

պես և  ողջ հան րա պե տութ յու նում ման կա վարժ նե րի թիվն աս տի ճա նա կա նո րեն 

կրճատ վել է, 2010 թվա կա նից սկսած ման կա վարժ նե րի թի վը  Շի րա կում ա վե-

լա ցել է 60-ով:

 Շի րա կի մար զում ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րի թիվն 

Հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում  Շի րա կում են ա մե նա
շատ ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րը: 
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աս տի ճա նա կա նո րեն ա վե լա ցել է. 2010/2011 ու սում նա կան տա րում  Շի րա կում 

գոր ծում էին մե կու կես ան գամ ա վե լի շատ նման հաս տա տութ յուն ներ, քան 

2001/2002 ու սում նա կան տա րում:  

 Մի լիո նա նոց քա ղա քա մայր Եր ևա նում 2011 թվա կա նին գոր ծել են 45 ե րաժշ-

տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոցներ, մինչ դեռ քա ռա կի պա կաս բնակ-

չութ յուն ու նե ցող  Շի րա կի մար զում՝ 27 նման հաս տա տութ յուն. հար յուր հա զար 

բնակ չի հաշ վով ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րի թի վը 

 Շի րա կի մար զում կրկնա կի ա վե լի է քան Եր ևա նում և  քա ռա սուն տո կո սով 

ա վե լի, քան մի ջի նը հան րա պե տութ յու նում:

 Ման կա վարժ նե րի քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2011թ

Ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րի ա շա կերտ նե-
րի թվա քա նա կը Հա յաս տա նում 100,000 բնակ չի հաշ վով, 2011թ.
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2010/2011 ու սում նա կան տա րում  Շի րա կի մար զի ե րաժշ տա կան, ար վես տի և 

 գե ղար վես տի դպրոց նե րում անվ ճար և վ ճա րո վի ու սուց ման հա մա կար գե րում 

սո վո րել է շուրջ մեկ քա ռոր դով ա վե լի ա շա կերտ, քան 2007/2008 ու սում նա-

կան տա րում:  Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում եր րորդն է 

2010/2011 ու սում նա կան տա րում ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի 

դպրոց նե րում սո վո րող նե րի թվա քա նա կով:

Ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում անվ ճար ու սուց ման 

հա մա կար գում սո վո րող նե րի թիվն ա մե նա մեծն է  Շի րա կի մար զում՝ Ա րա րա-

տի մար զից հե տո:  Կեն սա կան պա հանջ նե րից ա ռա վել՝ շի րակ ցին կար ևո րում 

է ստեղ ծա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յունն ու ստեղ ծա գործ սկիզ բը:  Շի րա կի մար-

զի ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում տա րեց-տա րի ա վե-

լա ցել է ու սուց ման վճա րո վի հա մա կար գում սո վո րող նե րի տե սա կա րար կշի ռը. 

2001/2002 ու սում նա կան տա րում անվ ճար հա մա կար գում սո վո րում էր ա շա-

կերտ նե րի շուրջ եր կու եր րոր դը, այ նինչ 2010/2011 ու սում նա կան տա րում սո-

վորղ նե րի եր կու եր րոր դը վճա րում է ու սուց ման հա մար:

Դպրոցամուտ Նոր Կյանք համայնքում
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2010 թվա կա նից  Հա յաս տա նի մար զե րում ա մե նից շատ նախ նա կան մաս նա-

գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ գոր ծում 

են  Շի րա կի մար զում՝ վե ցը, մինչ դեռ դեռևս 2008 թվա կա նին դրանք ըն դա մե-

նը չորսն էին:  Շի րա կում գոր ծում են ա վե լի շատ ար հես տա գոր ծա կան ու սում-

նա կան հաս տա տութ յուն ներ, քան հան րա պե տութ յան չորս մար զե րում միա-

սին վերց րած: Ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի թվով 

 Շի րա կի մար զը զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին:

Հանրապետության մարզերի ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս տա-

տութ յուն նե րում ա մե նա շատ սո վո րող նե րը հենց  Շի րա կում են: Շի րա կի մար-

զում ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րում են 

ա վե լի շատ ու սա նող ներ, քան հան րա պե տութ յան հինգ մար զե րում միա սին:

Շիրակի մարզում, Երևանից հետո, ամենամեծն է նաև ար հես տա գոր ծա կան 

ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ման կա վարժ նե րի թվաքանակը հան րա պե-

տութ յու նում, Եր ևա նից հե տո, դրանք ա մե նա բազ մա քա նակն են  Շի րա կի մար-

Հան րա պե տութ յան մար զե րում ար հես տա գոր ծա
կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րող
նե րի գրե թե մեկ եր րոր դը  Շի րա կի մար զում է:  

Նախ նա կան մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն-
նե րի ու սա նող նե րի թվա քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թ.
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զում: 2010 թվա կա նին ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե-

րի ման կա վարժ նե րի թի վը 2008 թվա կա նի հա մե մատ  Շի րա կում ա վե լա ցել է 

շուրջ մեկ եր րոր դով:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում ա մե նա շատ մի ջին մաս նա գի տա կան ու-

սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ գոր ծում են  Շի րա կի մար զում: 2010 թվա կա-

նին մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի թի վը  Շի րա կի 

մար զում 2000 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է մեկ եր րոր դով:  Հար յուր հա-

զար բնակ չի հաշ վով հան րա պե տութ յու նում ա մե նա շատ մի ջին մաս նա գի տա-

կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ գոր ծում են  Շի րա կի մար զում՝ ա վե լին, 

քան որ ևէ մար զում, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:

Հանրապետության մարզերի մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի ու սա նող նե րի ամենամեծ թի վը  Շի րա կում է: Ընդ ո րում, 

2002-2010 թվա կան նե րին աս տի ճա նա կա նո րեն ա վե լա ցել է պե տա կան ա ջակ-

ցութ յու նը սո վո րող նե րին. նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում ու սուց ման անվ ճար 

հա մա կարգ ըն դուն ված սո վո րող նե րի տե սա կա րար կշիռն ա վե լա ցել է շուրջ քա-

ռա սուն տո կո սով:

 Շի րա կի մար զը  Հա յաս տա նում ա ռա ջինն է նաև մի ջին մաս նա գի տա կան ու-

սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ման կա վարժ նե րի թվով:

Մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի ու սա նող նե րի թվա քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թ.
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 Շի րա կի մար զի ե րեք բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում 

և  ե րեք մաս նաճ յու ղե րում սո վո րող ուսանողների թվաքանակն ամենամեծն 

է հանրապետության մարզերի համեմատ:  Շի րա կում են սո վո րում հան րա պե-

տութ յան մար զե րի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ների ու սա նող-

նե րի մեկ եր րոր դից ա վե լին՝ 36 տո կո սը:  Շի րա կի մար զի բարձ րա գույն ու սում-

նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րում է գրե թե նույն քան ու սա նող, որ քան 

հան րա պե տութ յան ութ այլ մար զե րում միա սին:  Շի րա կի մար զի բարձ րա գույն 

ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում և  մաս նաճ յու ղե րում սո վո րող յու րա քանչ-

յուր տասը ու սա նո ղից ի նը վճա րում է սե փա կան կրթութ յան հա մար:

 Շի րա կի մար զում բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում դա-

սա վան դող պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մը թվա քա նա կով ա մե նա-

 Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի և  մաս նաճ յու ղե րի 
թվով  Շի րա կը գե րա զան ցում է հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րին:

2010/2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի բարձ րա գույն ու
սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րել են քա ռա պա
տիկ ա վե լի ու սա նող, քան 2002/2003 թվա կան նե րին:

 Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու սա-
նող նե րի թվա քա նա կը  Շի րա կի մար զում, 2010թ.
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բազ մա մարդն է հան րա պե տութ յան մար զե րի համեմատ.  Շի րա կում են հան-

րա պե տութ յան մար զե րի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 

ման կա վարժ նե րի ա վե լի քան մեկ եր րոր դը:  Շի րա կի մար զում բարձ րա գույն 

ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում դա սա վան դող պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-

կան անձ նա կազ մի գրե թե վաթ սուն տո կո սը կա նայք են.  Շի րա կում է բարձ րա-

գույն կրթութ յան ո լոր տում կա նանց ա մե նա բարձր ներգ րավ վա ծութ յու նը, այն 

դեպքում, երբ մայ րա քա ղաք Եր ևա նի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա-

տութ յուն նե րում դա սա վան դող կա նայք պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա-

կազ մի կե սը չեն կազ մում ան գամ:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
հիմ նա նո րոգ մանն ու ար դիա կա նաց մանն ուղղ ված ներդ րում նե րի 
շուրջ 14 տո կո սը հատ կաց վել է  Շի րա կի մար զի նա խադպ րո ցա կան 
և  հան րակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րին: 
 
2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում ի րա կա նաց վել են դպրո-
ցա շի նութ յան ան նա խա դեպ մե ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ. մար զի 
ե րեք քա ղաք նե րում և գ յու ղա կան 43 հա մայնք նե րում նա խագծ վել, 
կա ռուց վել, հիմ նա նո րոգ վել, վե րա նո րոգ վել, բա րե կարգ վել ու վե րա-
զին վել են շուրջ 70 հան րակր թա կան հաս տա տութ յուններ:

Գ յում րի, Ար թիկ, Ա խուր յան, Ա ղին, Ի սա հակ յան,  Փա նիկ,  Լու սաղբ յուր, 

Ս պան դար յան,  Շի րա կա վան, Ջ րա փի, Այ գա բաց հա մայնք նե րի դպրոց նե րում 

կա ռուց վել են ջե ռուց ման հա մա կար գեր,  Շի րա կի մար զի մի շարք դպրոց նե րում 

հիմ նա նո րոգ վել և  վեր ազին վել են մեկ տասն յա կից ա վե լի դպրո ցա կան մար զա-

դահ լիճ նե ր:

 Նո րոգ վել է  Գոգ հո վի տի դպրո ցը, նոր ու սում նա կան մաս նա շենք է կառուցվել 

Գ յում րիի Օ յունջ յան վար ժա րա նի համար, որտեղ տե ղա կայ վել են դա սա սեն-

յակ նե րը, հա մա կարգ չա յին սրա հը, լին գա ֆո նա յին կա բի նետն ու նոր մար զաս-

րա հը:  Սա րա կա պի վե րա կա ռուց ված դպրո ցը հնա րա վո րութ յուն ու նի ըն դու-

նե լու 216 ա շա կերտ, ու նի մար զա կան և  հան դի սութ յուն նե րի դահ լիճ ներ, նոր 

կաթ սա յա տուն, լու սա վո րութ յան, օ դա փո խութ յան, հա կահր դե հա յին և տե-

սահսկ ման հա մա կար գեր: Դպ րոցն ամ բող ջո վին կա հա վոր վել է, հա մալր վել 

կրթա կան և  մար զա կան գույ քով, ինչ պես նաև հա մա կար գիչ նե րով: Դպ րո ցի 
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մաս նա շեն քում գոր ծե լու է նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն՝ 

24 ե րե խա յի հա մար:  Վե րա նո րոգ վել է Ա մա սիա հա մայն քի միջ նա կարգ դպրո-

ցը, հատ կաց վել են հա մա կար գիչ ներ, լա բո րա տո րիա ներ:  Շի րա կի մար զի Ար-

թիկ քա ղա քի 6 դպրոց նե րում կա հա վոր վել է եր կո ւա կան դա սա սեն յակ:  Միայն 

2011 թվա կա նին վե րա նո րոգ վել է 12 դպրոց:

 Կա ռուց վում են Գ յում րի քա ղա քի « Մուշ-2» թա ղա մա սի, Ա խուրի կի, Ա շոց քի 

և Ա րեգ նա դե մի դպրոց նե րը, շա րու նակ վում են  Մեծ  Ման թաշ,  Գու սա նագ յուղ, 

 Հա ռիճ,  Ձիթ հան քով և Ա նու շա վան հա մայնք նե րի դպրոց նե րի հիմ նա նո րոգ-

ման աշ խա տանք նե րը: 2012 թվա կա նին սկսվել է նոր դպրո ցա կան շեն քե րի 

կա ռու ցու մը  Վար դա քար և Ա խու րիկ հա մայնք նե րում: Ա շոց քում կա ռուց վող 

դպրո ցը դռնե րը կբա ցի 2013 թվա կա նի գար նա նը:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ջան քե րով  Շի րա կի մար-

զում 123 դպրոց ներ՝ հան րակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րի շուրջ ե րեք քա-

ռոր դը, գոր ծում են նո րա կա ռույց կամ հիմ նա նո րոգ ված շեն քե րում:

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Շի րա կի մար զում լոկալ հա մա կար գով ջե ռուց-

վում էր դպրոց նե րի 70 տո կո սից ա վե լին. տե ղա կան հա մա կար գով ջե ռուց վող 

դպրոց նե րում սո վո րում է շուրջ 21,000 ա շա կերտ:  Շի րա կի մար զի դպրոց նե րի 

շուրջ 40 տո կո սը՝ 64 հան րակր թա կան դպրոցներ, ու նեն գա զա ֆի կաց ված կաթ-

սա յից սնվող ջե ռուց ման հա մա կար գեր, 15 դպրոց նե րի շեն քե րը դարձ յալ ջե-

 «Մինչև 2010 թվականը մեր դպրո ցի պայ ման նե րը բա վա կա նին բարդ էին, ցուրտ էր, 
պայ ման նե րը չէր բա վա րա րում նոր մալ ջե ռուց ման հա մար, դպրոցը  հա գե ցած չէր լա բո-
րա տոր սար քա վո րում նե րով: Իսկ ար դեն 2011-ի սեպ տեմ բե րի մե կից մենք մուտք գոր ծե-
ցինք այս նոր դպրո ցը, ո րը հա գե ցած է ա մեն ին չով. և՛  ֆի զի կա յի լա բո րա տոր սար քա վո-
րում նե րով, և՛  քի միա յի: Շատ լավ կա բի նետ ներ ու նենք՝ պատ մութ յան, մա թե մա տի կա յի և 
 ռազ մա գի տութ յան:  Հա դի սութ յուն նե րի դահ լի ճում հա ճա խա կի կազ մա կերպ ում ենք շատ 

բարձր մա կար դա կի մի ջո ցա ռում ներ:  Հա գե ցած սպոր տա յին դահ լիճ ու նենք, ո րը ե րե խա նե րին պայ ման ներ 
է ստեղ ծում զբաղ վել սպոր տով, մրցույթ ներ են կազ մա կերպ վում հար ևան հա մայնք նե րի հետ, ե րե խա ներ են 
գա լիս, բաս կետ բո լի խմբեր և  այլն»: 

Պետ րոս յան Աստ ղիկ, Արևշատի միջնակարգ դպրոցի պատ մութ յան և  ի րա վուն քի ու սուց չու հի
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ռուց վում են լո կալ հա մա կար գով՝ օգ տա գոր ծե լով դի զե լա յին վա ռե լիք:  Շի րա կի 

մար զի դպրոց նե րի 30%-ը ջե ռուց վում է Է լեկտ րա կան է ներ գիա յով:

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Շի րա կի մար զում բա րե կարգ ված մար զա-

դա հիլճ և  խա ղահ րա պա րակ ներ ու ներ դպրոց նե րի շուրջ վաթ սուն տո կո սը, 

նո րաց ված գույք ու նեին ութ դպրոցներ, վեց դպրոց հա մալր ված էր ար դիա-

կա նաց ված լա բո րա տո րիա նե րով, չորսն ու նեին թար մաց ված գրա դա րաններ, 

չոր սը՝ վե րա զին ված ար հես տա նոց, տաս ներ կու սը՝ նոր բու ֆետ-ճա շա րան:

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Շի րա կի մար զի 92 դպրոցներ ու նեին հա մա-

կարգ չա յին դա սա սեն յակ ներ, 97-ը՝ դպրոց նե րի կե սից ա վե լին, ա պա հով ված են 

ին տեր նե տա յին կա պով:  Շի րա կի մար զի դպրոց նե րում 25 ա շա կեր տի հաշ վով 

առ կա է մեկ հա մա կար գիչ, ընդ ո րում, ըստ հան րա պե տութ յան միջին ցուցանիշի, 

մեկ հա մա կար գիչ բա ժին է ընկ նում շուրջ 30 ա շա կեր տի:  Հա մա կարգ չա յին սար-

քա վո րում նե րով  Շի րա կի մար զի դպրոց նե րի հա գեց վա ծութ յու նը զգա լիո րեն 

բա րե լա վվել է 2007-2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում. դեռևս 2009 թվա կա նին 

 Շի րա կի դպրոց նե րում 31 ա շա կեր տի հաս նում էր մեկ հա մա կար գի չ:

 Շի րա կի մար զում նկա տե լիո րեն բարձ րա ցել է նաև հան րակր թա կան դպրոց-

նե րի ման կա վարժ նե րի մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րու մը: 2012 թվա կա-

նի տա րեսկզ բի դրութ յամբ  Շի րա կի մար զում ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման և 

 վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցել է 1,500 ու սու ցիչ՝ մար զում 

հան րակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րի ման կա վարժ նե րի շուրջ կե սը և դպ րո ցի 

120 ղե կա վար, 1,860 ու սու ցիչ տի րա պե տում է հա մա կարգ չին:

 Շի րա կի մար զի հան րակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րում ա պա հով վել է 

հա տուկ կրթութ յան և  ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 237 

ա շա կեր տի ընդգր կու մը նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դպրոց ներ: 

2011 թվա կա նին պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին ա պա հով վել է  Շի րա կի 

մար զի վեց գյու ղա կան հա մայնք նե րի դպրոց նե րի շուրջ 160 ա շա կերտ նե րի 

տրանսպորտային փոխադրումը:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի դպրոց նե րի շրջա նա վարտ նե րի շուրջ 40 

տո կոսն ըն դուն վել է բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ: Ի րա-
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կա նաց ված ներդ րում նե րի և  աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում, հան րակր թա կան 

ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կից  Շի րա կի մար զում 2011 թվա կա նին բա վա րար վա-

ծութ յուն են հայտ նել յու րա քանչ յուր 10 ա շա կերտ նե րից ու ծնող նե րից շուրջ 8-ը:

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են Գ յում րիի Ար հես տա գոր ծա-

կան դպրո ցը,  Պե տա կան ճար տա րա գի տա կան քո լե ջը,  Նի կոլ Աղ բալ յա նի 

ան վան վար ժա րա նը, Գ յում րիի  Հա յոր դաց տու նը, վե րա կա ռուց վել և  ամ-

րաց վել է  Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա կան ինս տի տու տի Գ յում րիի 

մաս նաճ յու ղի ու սում նա կան մաս նա շեն քը:  Կա ռուց վում է «Գ յում րիի ե րե խա-

նե րի տան» նոր մաս նա շեն քը:  Հա մա չափ զար գա ցել է  Հա յաս տա նի պե տա կան 

ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի Գ յում րիի մաս նաճ յու ղը, ուր պատ րաստ-

վում են բարձ րո րակ ճար տա րա գետ ներ տասը մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով: 

2011 թվա կա նին Գ յում րիում բաց վել է ցան ցա յին սար քա վո րում նե րի ար տադ-

րութ յամբ զբաղ վող «Դ-լինք» (D-Link) ըն կե րութ յան տա րա ծաշր ջա նա յին հե-

տա զո տա կան կենտ րո նը և ճար տա րա գի տա կան-կրթա կան հե տա զո տութ-

յուն նե րի լա բո րա տո րիան, ուր մեկ տա րում ու սում են ա ռել 203 ու սա նողներ:

Գ յում րիում գոր ծող ցան ցա յին սար քա վո րում նե րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող «Դ-լինք» ըն կե-
րութ յան տա րա ծաշր ջա նա յին հե տա զո տա կան կենտ րո նի աշ խա տա կից է  Տա րոն  Սարգս յա նը: 36-
ամ յա տնտե սա գե տը մի քա նի տա րի ա ռաջ, ե թե ա սեին, որ պի տի ծրագ րա վո րող դառ նա, հաս-
տատ կծի ծա ղեր, թե կուզ միայն նրա հա մար, որ մո տա վոր պատ կե րա ցում ան գամ չու ներ, թե ինչ են 
ի րե նից ներ կա յաց նում բարձր տեխ նո լո գիա նե րը կամ ինչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում ծրագ րա-
վո րո ղը: Գ յում րիի տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտ րո նում եր կու տա րի ու սա նե լուց հե տո, 

նախ կին տնտե սա գե տը 7 ա միս ա ռաջ աշ խա տան քի է ան ցել «Դ-լինք» ըն կե րութ յու նում: 

«Ա մուս նա ցած եմ, ու նեմ 7-ամ յա դուստր: Ես  Վահ րա մա բերդ գյու ղից եմ, Գ յում րիում վար ձով էինք ապ րում: 
Որ պես տնտե սա գետ 6 ա միս եմ աշ խա տել Գ յում րիի բան կե րից մե կում, հե տա գա յում ստիպ ված էի ըն տա նի քիս 
հոգ սե րը հո գալ ար տագ նա աշ խա տան քի մի ջո ցով,-պատ մում է  Տա րո նը,-այս կազ մա կեր պութ յու նում աշ խա տանք 
ստա նա լուց հե տո կա րո ղա ցա նաև հի փո թե քով բնա կա րան ձեռք բե րել քա ղա քի կենտ րո նում և հի մա ապ րում ենք 
սե փա կան բնա կա րա նում:  Սա լա վա գույն հնա րա վո րութ յունն էր, որ կա րող էի ե րա զել̀ կա յուն աշ խա տանք, բարձր 
աշ խա տա վարձ, ար ժա նա պա տիվ ապ րե լա կերպ»:
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Ա ռող ջա պա հութ յունը

 Շի րա կի մար զը գե րա զան ցում է հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րին 

բժիշկ նե րի թվով. 2010 թվա կա նին մար զի ա ռող ջա պա հա կան հաս տա-

տութ յուն նե րում աշ խա տել են ա վե լի քան 550 բժիշկներ:

 Մի ջին բու ժանձ նա կազ մի թվով  Շի րա կի մար զը նույն պես հան րա պե տութ յան 

մար զե րի ա ռա ջա տարն է.  Շի րա կում աշ խա տում են ա վե լի քան 1500 մի ջին 

բու ժաշ խա տողներ: Բ ժիշկ նե րի և  մի ջին բու ժաշ խա տող նե րի թվա քա նա կով 

 Շի րա կի մար զը  Հա յաս տա նում զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին:  

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ-

նե րի գրե թե մեկ հին գե րոր դը  Շի րա կում է:  Տասը հա զար բնակ չի հաշ վով հի-

Մի ջին բու ժանձ նա կազ մի թվա քա նա կը  Շի րա կի մար
զում տասը հա զար բնակ չի հաշ վով նույն պես ա մե
նա մեծն է հան րա պե տութ յան մար զե րում:

Բ ժիշկ նե րի թվա քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թ.
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վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի քա նա կով հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում 

 Շի րա կի մար զը զի ջում է միայն  Գե ղար քու նի քին:

2005 թվա կա նից սկսած՝  Շի րա կի մար զում աս տի ճա նա կա նո րեն ա ճել է ամ-

բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ ներ նախ կի նում տա րեց-տա րի նվա զող 

հա ճա խում նե րի քա նա կը, ին չը վկա յում է  Շի րա կում ա ռող ջութ յան պահ պան-

ման ա ռաջ նա յին հա մա կար գի զար գա ցման մասին: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի 

մար զում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ ներ հա ճա խում նե րի թի վը 

շուրջ մե կու կես ան գամ ա վե լին էր, քան 2005 թվա կա նին: 2010 թվա կա նին 

ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նիա կա կան հիմ նարկ ներ հա ճա խում նե րի թի վը  Շի րա կի 

մար զում տասը հա զար բնակ չի հաշ վով գրե թե կրկնա կի է 2004 թվա կա նի հա-

մե մատ:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի յոթ քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա-

մայնք նե րում կա տար վել են ներդ րում ներ՝ ուղղ ված ա ռող ջա պա հա կան հաս տա-

տութ յուն նե րի վե րա կա ռուց մա նը, հիմ նա նո րոգ մանն ու վե րա զին մա նը:

 Հիմ նա նո րոգ վել են ա ռող ջութ յան պահ պան ման ա ռաջ նա յին օ ղա կի հաս-

տա տութ յուն ներ՝ ամ բու լա տո րիա ներ և  ա ռող ջութ յան կենտ րոն ներ Ա խու րիկ, 

 Հո ռոմ, Ա նի պեմ զա,  Մեծ  Ման թաշ և Ա մա սիա հա մայնք նե րում:  Մա յիս յան հա-

մայն քի բժշկա կան կենտ րո նում կա ռուց վել է ջե ռուց ման հա մա կարգ:  Նո րոգ վել 

են Գ յում րի քա ղա քի ծննդա տու նը, Գ յում րիի ու ռուց քա բա նա կան դիս-

պան սե րը, Գ յում րիի բժշկա կան կենտ րո նը, վե րա կա ռուց վել է ըն տա նե կան 

Հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թ.
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բժշկութ յան կենտ րո նը:  Մա րա լի կի ա ռող ջութ յան կենտ րո նի հիմ նա նո րո գումն 

ըն թաց քում է: 2012-2013 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում վե րա նո րոգ վե լու են 

ամ բու լա տո րիա ներ ու ա ռող ջութ յան կենտ րոն ներ, շուրջ 20 բուժ ման կա բար ձա-

կան կե տեր:

2011 թվա կա նին ա վարտ վել է Ա մա սիա յի ա ռող ջութ յան կենտ րո նի հիմ նա-

նո րո գումն ու ար դիա կա նա ցու մը:  Կենտ րո նում կա ռուց վել է ջե ռուց ման հա մա-

կարգ:  Կենտ րո նը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով, հա մալր-

ված է մաս նա գետ նե րով:  Կենտ րո նին տրա մադր վել է շտա պօգ նութ յան եր կու 

մե քե նա: 2011 թվա կա նին, 23 տա րի անց, Ա մա սիա յի ա ռող ջութ յան կենտ րո-

նը կրկին ծննդօգ նութ յան հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում ներ ու նե ցավ: 

 Կենտ րոնն այժմ սպա սար կում է շուրջ ի նը հա զար բնակ չի և, ձմ ռան ա միս նե րին, 

երբ տա րա ծաշր ջա նի ճա նա պարհ նե րը դժվա րան ցա նե լի են, ար դեն կա րող է 

ա պա հո վել ա ռա ջին բժշկա կան օգ նութ յուն ամ բող ջա կան ծա վա լով և  պատ շաճ 

ո րա կով:

2011 թվա կա նից Գ յում րի քա ղա քում Ավստ րիա կան ման կա կան հի վան-

դա նո ցի շեն քին կից կա ռուց վում է նոր ե ռա հարկ հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր: 

 Բուժ հա մա լի րը միա վո րե լու է  Շի րա կի մար զա յին, Գ յուլ բենկ յա նի ան վան վի-

րա բու ժա կան և  Սա մա րի թեր հի վա նա դա նոց նե րը և  կու նե նա 200 մահ ճա կալ 

հզո րութ յուն, կհա գեց վի ին տեն սիվ բուժ ման, ախ տո րո շիչ բա ժան մունք նե րի և 

 վի րա հա տա րան նե րի բժշկա կան ար դիա կան սար քա վո րում նե րի նոր ու ամ բող-

ջա կան փա թե թով: Արդ յուն քում, Գ յում րիի ման կա կան և  մե ծա հա սակ նե րի հի-

վան դա նո ցա յին հա մա լիր ծա ռա յութ յուն նե րը տե ղա կայ ված կլի նեն մեկ տեղ̀ շի-

րակ ցի նե րին ա պա հո վե լով ծա ռա յութ յուն նե րի ա ռա վե լա գույն մատ չե լիութ յամբ:

Աշոցքի «Սուրբ Տիրամայր» հիվանդանոցը
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2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ-

յուն նե րը վե րա զին վել են և  հա գեց վել ար դի սար քա վո րու մով: 2011 թվա կա նին 

 Շի րա կի մար զի մի շարք քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա մայնք նե րի տրա մադր վել 

է ի նը շտապ բու ժօգ նութ յան մե քե նա:

2011 թվա կա նին Գ յում րիի Ավստ րիա կան ման կա կան հի վան դա նո ցին 

տրա մադր վել է ին տեն սիվ թե րա պիա յի ին կու բա տոր, CPAP հա մա կարգ և  այլ 

տեխ նի կա կան սար քա վո րում ներ, ին չը բժշկա կան անձ նա կազ մին հնա րա վո-

րութ յուն է ըն ձե ռում հի վանդ նո րա ծին նե րի խնամքն ա պա հո վել ար դիա կան 

սար քա վո րում նե րով:

2011 թվա կա նին Ար թի կի և  Մա րա լի կի հի վան դա նոց նե րը հա գեց վել են նո րա-

ծին նե րի խնամ քի սար քա վո րու մներով, որոնք անհ րա ժեշտ են հղիութ յան կամ 

վա ղա ժամ ծննդա բե րութ յան ըն թաց քում ան կան խա տե սե լի բար դութ յուն նե րի 

վտանգ նե րից նո րա ծին նե րի կյան քը փրկե լու հա մար: Ար թի կի  Մոր ու ման կան 

ա ռող ջութ յան պահ պան ման կենտ րո նը հա գեց վել է ին տեն սիվ վե րա կեն դա-

նաց ման հա մա կար գով և  հա մալր վել նո րա ծին նե րի խնամ քի ին կու բա տո րով, 

բուժ ման լու սա թե րապև տիկ հա մա կար գով, թթված նի մա կար դա կի չափ ման 

հա մար նա խա տես ված զար կե րա կա յին օք սի մետ րով, հե ղուկ նե րի ե րա կա յին 

նե րարկ ման պոմ պով, ինչ պես նաև մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի պահ պան ման հա-

մար նա խա տես ված ջե ռուց վող ներք նա կով:  Կենտ րո նին տրա մադր վել է նաև 

ուլտ րա ձայ նա յին շրջիկ սար քա վո րում:

«Ես  Վա նա ձո րից եմ, Ա շոց քի սուրբ  Տի րա մայր  Նա րեկ հի վան-
դա նո ցի մա սին վա ղուց գի տեի: Ա ղի քի պրոբ լեմ ու նեի, ու զե ցի 
հենց այս տեղ վի րա հատ վել: Ի հար կե , Վա նա ձո րում էլ, Ե րևա նում 
էլ կան հի վան դա նոց ներ, բայց էս պի սի հի վան դա նոց ե րևի ողջ 
 Հա յաս տա նում չգտնեք: 54 տա րե կան եմ, ա ռիթ ե ղել է այլ բուժ-
հիմ նարկ նե րում լի նե լու, բայց էս պի սի հո գա տա րութ յուն, որ կա 
այս հի վան դա նու ցում, ո րևէ տեղ չեմ հան դի պել: Այս տեղ և՛ կե-
րակ րում են հի վանդ նե րին, և՛ դե ղո րայքն են տա լիս, շատ մա քուր 
է ա մեն ին չը, բու ժանձ նա կազմն էլ պրո ֆե սիո նալ է: Ն ման բան ոչ 
բո լոր հի վան դա նոց նե րում կտես նես, դրա հա մար էլ հեռ վից ե կել 
հա սել եմ էս տեղ»:

Ա նա հիտ Ներ սիս յան
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2012 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով 

ա պա հով ված էր հի վան դա նոց նե րի գրե թե կե սը, ախ տո րո շիչ սար քա վո րում նե-

րով՝ ամ բու լա տոր- պո լիկ լի նի կա կան և  հի վան դա նո ցա յին հաս տա տութ յուն նե րի 

շուրջ 40 տո կո սը: Ա ռա ջին օգ նութ յան պա րա գա նե րով  Շի րա կում ա պա հով ված 

է ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րի շուրջ 60 տո կո սը: 2012 թվա կա-

նին  Շի րա կի մար զում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րի բժիշկ նե րի 

և  բուժ քույ րե րի ա վե լի քան 95 տո կո սը վե րա պատ րաստ վել է:

2011 թվականի հուն վա րի 1-ից  Շի րա կի մար զում ներդր վել են ե րե խա յի 

ա ռող ջութ յան պե տա կան հա վաս տագ րե րը՝ պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր-

ված ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում 

հի վան դա նո ցա յին անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ա պա հո վե-

լով  Շի րա կի մար զի մինչև յոթ տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար:

Գ յում րիի «Ծնն դա տուն» ՓԲԸ-ն  ման կա բար ձա-գի նե կո լո գիա կան ծա ռա-

յութ յուն նե րի մա տուց ման ո րա կի բարձ րաց ման և  բուժ սար քա վո րում նե րի 

հա գեց վա ծութ յան շնոր հիվ վաս տա կել է երկ րորդ՝ ա վե լի բարձր մա կար դա կի 

ծննդօգ նութ յուն ի րա կա նաց նող բուժ հաս տա տութ յան կար գա վի ճակ: Գ յում րիի 

ծննդա տան, և Ար թի կի  Մոր ու ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման կենտ րո-

նի շրջիկ գի նե կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րը կա նանց հա մար ի րա կա նաց րել 

են լա բո րա տոր-ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն ներ  Շի րա կի մար զի հե ռա վոր հա-

մայնք նե րում: Արդ յուն քում, 2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զում բա ցառ-

Բժշկական նորագույն սարքավորումը Շիրակի մարզում
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վել է մայ րա կան մա հա ցութ յու նը,  Շի րա կի մար զում բո լոր ծնունդ ներն ըն թա ցել 

են ո րակ յալ բժշկա կան մի ջամ տութ յամբ: 2011 թվա կան ին  Շի րա կի մար զում 

ի մու նա կան խար գել ման գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում պատ վաս տում նե րում 

ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը շուրջ 98 տո կոս էր:

 Շի րա կի մար զի ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րի ար դիա կա նաց ման, 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց ման և  հե ղի նա կութ յան 

բարձ րաց ման արդ յուն քում, 2010 թվա կա նին  Շի րա կի հի վան դա նոց նե րում 

ստա ցիո նար պա յ ման նե րում բու ժում է ստա ցել 15 տո կո սով ա վե լի հի վանդ, 

քան 2009 թվա կա նին: Եր ևա նի բուժ հաս տա տութ յուն ներ ու ղեգր վել են բու ժօգ-

նութ յուն ստա ցած նե րի 0.3 տո կո սը միայն.  Շի րակ ցի նե րին ա ռող ջա պա հա կան 

ծա ռա յութ յուն ներ են մա տու ցել գե րա զան ցա պես մար զի ա ռող ջա պա հա կան 

հիմ նարկ նե րը:

2011 թվա կա նին  Մա րա լիկ քա ղա քում մար զի բնա կիչ նե րի հա մար անց կաց-

վել են անվ ճար ակ նա յին զննում ներ և  բու ժում՝ սո ցիա լա պես ա նա պա հով 

ան ձանց հա մար: Ակ նա բու ժա կան խմբերն այ ցե լել են  Շի րա կի մար զի եր կու քա-

ղա քա յին և 44 գյու ղա կան հա մայնք ներ. անվ ճար հե տա զոտ վել է 600, վի-

րա հատ վել̀  406 կա րի քա վոր քա ղա քա ցի:  Շի րա կի մար զի ի նը դպրոց նե րում 

ակ նա յին զննում նե րին զու գա հեռ անց կաց վել են նաև ակ նա յին խնամ քի հան-

րակր թա կան հա տուկ դա սըն թաց ներ ե րե խա նե րի հա մար: 

2007-2011 թվա կան նե րին ա տամ նա բու ժա կան անվ ճար ծա ռա յութ յուն ներ է 

ստա ցել ա վե լի քան 23 հա զար ե րե խա:

 Շի րա կի մար զում 2007-2011 թվա կան նե րին ման կա կան տար բեր հի վան դութ-

յուն նե րով տա ռա պող հար յու րա վոր ե րե խա ներ ու մե ծա հա սակ ներ վե րա կանգ-

նո ղա կան-ա ռող ջա րա նա յին բու ժում են ստա ցել հան րա պե տութ յան ա ռող ջա-

րան նե րում:

« Ման կա բար ձու հի եմ:  Հի մա լավ բուժ-պայ ման ներ ու նենք, իսկ ա մա ռը մենք մի հար կա նի շեն-
քում էինք:  Համ ծննդա բե րութ յունն էր նույն պա լա տում, համ մենք էինք նստած: Իսկ հի մա լավ 
պայ ման ներ են ստեղծ ված, բո լոր սար քա վո րում ներն էլ ու նենք: Դե ղո րայ քով ա պա հով ված ենք, 
սար քա վո րում նե րը կան»: 

 Սիլ վա  Վար դան յան, Ամասիայի առողջապահական կենտրոնի բուժքույր
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Մ շա կույթն ու ս պորտը

 Շի րա կի մար զի պե տա կան մաս նա գի տաց ված թատ րոն նե րում 2007-

2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, բե մադր վել և  խա ղաց վել է ա վե-

լի շատ ներ կա յա ցում, քան հան րա պե տութ յան որ ևէ մար զում: 2010 

թվա կա նին  Շի րա կի մար զի պե տա կան մաս նա գի տաց ված թատ րոն նե րի բե մե-

րում խա ղաց վել է եր կու ան գամ ա վե լի ներ կա յա ցում, քան 2001 թվա կա նին:

 Թա տե րա սեր է շի րակ ցին.  Հա յաս տա նի ու րիշ ոչ մի մար զում թատ րոն նե րը 

չու նեն այն քան հան դի սա տես, որ քան  Շի րա կում: 2007-2010 թվա կան նե րին՝ 

չորս տա րում,  Շի րա կի թատ րոն նե րում հան դի սա տես նե րի թի վը կազ մել է մար-

զի բնակ չութ յան գրե թե կե սը: 2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում պե տա կան 

մաս նա գի տաց ված թատ րոն նե րում հան դի սա տես նե րի թի վը 2003 թվա կա նի 

կրկնա պա տիկն է:

Հան րա պե տութ յան մար զե րի համեմատ՝  Շի րա կի մար զում են գոր ծում ա մե-

նա մեծ թվով թան գա րան նե րը: Ընդ ո րում, թան գա րան նե րի թի վը  Շի րա կի 

մար զում 2010 թվա կա նին մեկ եր րոր դով ա վե լի է, քան 2003 թվա կա նին: Ուս-

Թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րի քա նա կը ՀՀ մար զե րում, 2007-2010թթ.
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տի զար մա նա լի չէ, որ  Շի րա կի մար զի թան գա րան նե րի այ ցե լու նե րի թվա քա-

նա կը հան րա պե տութ յան մար զե րի համեմատ ա մե նա մեծն է. 2010 թվա կա նին 

 Շի րա կի մար զի թան գա րան նե րում գրանցվել է այ ցե լու նե րի թվի ան նա խա դեպ 

ցուցանիշ.  Շի րա կի թան գա րան ներն ու նե ցել են շուրջ քա ռա սուն հա զար այ-

Թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րի հան դի սա տես նե րի քա-
նա կը ՀՀ մար զե րում, 2010թթ. (հա զար մարդ)

Գ րա դա րան նե րի քա նա կը 2010թ.
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2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի թան գա րան նե րում ցու
ցադ րութ յուն նե րի թի վը 2001 թվա կա նի հնգա պա տիկն է, 
իսկ 2007 թվա կա նի համեմատ այն ե ռա պա տկվել է: 



76

ցե լու՝ մար զում գրե թե յու րա քանչ յուր ութ բնակ չից մե կը 2010 թվա կա նին հա-

ճա խել է թան գա րան: 

Հանրապետության մարզերի համեմատ՝  Շի րա կի մար զում գրա դա րան նե րի 

ա մե նա մեծ թվաքանակն է՝ Ս յու նի քից հե տո: 2008 թվա կա նից ի վեր  Շի րա կի 

մար զում ըն թեր ցող նե րի և  հա ճա խում նե րի թվա քա նա կը վեր ջա պես սկսել է 

ա ճել նա խորդ տա րի նե րի շա րու նա կա կան նվա զու մից հե տո: 2010 թվա կա նին 

 Շի րա կի մար զի գրա դա րան ներ հա ճա խել են ա վե լի քան 738 հա զար մարդ՝ 

եր կու սու կես ան գամ ա վե լի, քան մար զի բնակ չութ յու նը:

2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի թան գա րան ներ այ ցե
լել է տասն հինգ ան գամ ա վե լի այ ցե լու, քան 2002 թվա
կա նին, կրկնա կի ա վե լի, քան 2006 թվա կա նին:

 Շի րա կի մար զում գոր ծում են ե ռա պա տիկ ա վե լի գրա
դա րան ներ, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում: 

Հառիճի վանական 
համալիրը, VII-XIIIդդ.

2011 թվականին Գյումրիում 
կազմակերպված «Արտ-էքսպո» 

ցուցահանդես-փառատոնին



Հառիճի վանական 
համալիրը, VII-XIIIդդ.



Գյումրիում հայտ նի ար հես տա վոր դար բին
նե րի գեր դաս տան են  Պա պո յան նե րը: Ն րանց 
դե ռևս 19րդ  դա րում կո չել են « Կա լոս նի կենք»՝ 
նկա տի ու նե նա լով, որ հիմ նա կա նում ֆուր գո նի 
ա նիվ ներ են պատ րաս տել:

« Մեր գոր ծը մրոտ գործ է, սաղ վախտ կրա կի 
դեմն ենք, հի միկ վա ջա հե լութ յու նը չի ու զե սոր
վի,— ա սում է « Կա լոս նի կենց» տոհ մի ներ կա յա
ցու ցիչ՝ դար բին  Գա գիկ  Պա պո յա նը,— ը դուր հա
մար էլ ա շա կերտ չու նիմ, մե նակ  Գա րիկս̀  տղես 
կօգ նե, ինքն էլ դարբ նութ յուն կե նե»:

 Քա ղա քի բազ մա թիվ մե տա ղահ յուս դար պաս
նե րը, կռա ծո վան դա կա ճա ղերն ու լապ տեր ներն 
այս տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ձեռ քի գործն են: 
« Մենք սո ված ենք մնա ցել, բայց ես ա ռև տուր չեմ 
է րել:  Դար բի նը չի կռնա սե ղա նիկ դնե չար չիութ
յուն է նե, դար բի նը պդի դարբ նութ յամբ զբաղ վե: 
 Մենք պդի մեր չա գու չը զար գենք, մեր փո ղն աշ
խա տինք»,— ա սում է  Գա գիկ  Պա պո յա նը: 

 Վեր ջին տաս նամ յա կում դարբ նա գոր ծութ յու
նը պա հան ջարկ է վա յե լում` շնոր հիվ Գ յում րիում 
մեծ թափ ստա ցած շի նա րա րութ յան:  Վար պետ 
 Գա գի կը գոհ է պատ վեր նե րից, որ ստա նում է, 
թե՛ մաս նա վո րից, թե՛ պե տա կանից: «Ը սիկ կնշա
նա կե, որ քա ղաքս կկա ռուց վի, մար դիկ տուն 
կսար քեն, տունն էլ սար քեց, ու րեմն պա րիսպ ու 
եր կա թից դուռ գու զե, լու սա մու տին ճաղ գու զե, 
ու րեմն մենք էլ աշ խա տանք կու նե նաք, ու րեմն 
դարբ նութ յունը կշա րու նա կե ապ րիլ Գ յում րու 
մեջ»,— խո սակ ցութ յու նը եզ րա փա կում է դար
բին նե րի հնա գույն տոհ մե րից մե կի ներ կա յա ցու
ցիչ՝ 57ամ յա  Գա գիկ  Պա պո յա նը:

Դարբին Պապոյանների երթը 
ժամանակի միջով
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 Հան րա պե տութ յան մար զե րի համեմատ մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն-

ների ա մե նա մե ծ թվաա քա նակը  Շի րա կի մար զում է.  Հա յաս տա նի մար-

զե րի մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գրե թե մեկ եր րոր դը գտնվում 

է հենց  Շի րա կի մար զում:   

Հան րա պե տութ յան մար զե րում մար զիկ նե րի շուրջ մեկ եր րոր դը շի րակ-

ցի է՝ ա վե լի քան 7,700 մար զիկ: Շիրակցի է հանրապետության գյուղական 

վայրերում բնակվող յուրաքանչյուր հինգերորդ մարզիկը: 

  Հան րա պե տութ յան մար զե րում մար զիչ նե րի թիվն ա մե նա մե ծը  Շի րա կում 

է.  Շի րա կում են հան րա պե տութ յան մար զե րում աշխատող յու րա քանչ յուր տասը 

մար զիչ նե րից երեքը:  Հա յաս տա նի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում յու րա քանչ յուր 

ե րեք մարզ չից մե կը աշխատում է  Շի րա կի մար զում:

Շի րա կում են հան րա պե տութ յան մար զե րում գոր ծող մար
զա կան խմբե րի գրե թե քա ռա սուն տո կո սը՝ 906 խումբ:

 Շի րա կի մար զի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ար դեն 2009 թվա կա
նին կար եր կու սու կես ագ նամ ա վե լի մար զիկ, քան 2004 թվա կա նին:

Մար զիկ նե րի քա նա կը ՀՀ մար զե րում 2010թ.
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2007-2011 թվա կան նե րին Գ յում րի քա ղա քում և  Շի րա կի մար զի 12 
գյու ղա կան հա մայք նե րում ի րա կա նաց ված կա պի տալ ներդ րու մա յին 
ծրագ րե րի արդ յուն քում նա խագծ վել, կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել 
են մշա կույ թի տներ և  հա մայն քա յին կենտ րոն ներ, նո րոգ վել ու ջե-
ռուց վել են ար վես տի դպրոց ներ, գրա դա րան ներ ու թատ րոն ներ, 
թան գա րան ներ ու պատ կե րաս րահ ներ:

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են Գ յում րիի «Աշ խա տան քա յին 

ռե զերվ ներ» մար զադպ րո ցը, Գ յում րիի ծան րա մար տի և  քա ղա քա պե տա րա նի 

բռնցքա մար տի մար զադպ րո ցը: 

 Հա մայն քա յին կենտ րոն ներ են վե րա կա ռուց վել, նո րոգ վել և  բա րե կարգ վել 

 Շի րա կի մար զի  Հար թա շեն,  Քա րա բերդ, Ի սա հակ յան,  Մեղ րա շատ և Ա մա-

սիա հա մայնք նե րում:

 2009-2011 թվա կան նե րին Ար թիկ քա ղա քում կա ռուց վել է նկա րիչ  Վա րազ 

 Սա մո ւել յա նի ան վան մշա կույ թի կենտ րո նը. երկ հար կա նի շեն քում տե ղա-

կայ ված են ցու ցաս րա հը, հան դի սութ յուն նե րի դահ լի ճը, շախ մա տի սրա հը, 

հա մա կարգ չա յին սեն յակն ու հան դեր ձա րա նը, կեր պար վես տի և  ե րաժշ տա-

կան խմբակ նե րի դա սա սեն յակ նե րը, կենտ րո նում ցու ցադր վում են  Վա րազ 

 Սա մո ւել յա նի կտավ նե րը:

 Վե րա նո րոգ վում է Ա զա տան հա մայն քի մշա կույ թի տու նը, վե րա կա ռուց վում 

Մար զա կան խմբե րի քա նա կը  Շի րա կի մար զում
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է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան պատ կե րաս րա հի Գ յում րիի մաս-

նաճ յու ղի շեն քը: Գ յում րիում կա ռուց վում է  Կա թո ղի կե ե կե ղե ցի, հիմ նա նո րոգ-

վում է  Վահ րա մա բերդ հա մայն քի՝ երկ րա շար ժից ա վեր ված մշա կույ թի տու նը, 

ուր գտնվում է մեծ հան ճա րի՝  Մի նա ս Ա վե տիս յա նի « Հա յաս տան» որմ նան-

կա րը:

2011 թվա կա նին վե րա կանգ նվել և Գ յում րիի քա ղա քա պե տա րա նի նո րա կա-

ռույց շեն քի նիս տե րի դահ լիճ է փո խադր վել  Մի նա սի « Հայ կա կան հով վեր-

գութ յուն» որմ նան կա րը, վե րա կանգն վել ու Գ յում րիի պատ մութ յան և մ շա կույ-

թի ան շարժ հու շար ձան նե րից մե կի սրահ է փո խադր վել  Մի նա սի « Գորգ են 

գոր ծում» որմ նան կա րը:

Գ յում րի քա ղա քի քան դա կա գործ նե րը քանդակել և Գ յում րիի « Սուրբ Ա մե-

նափր կիչ» ե կե ղե ցու հար ևա նութ յամբ գտնվող նո րա բաց « Խաչ քա րե րի պու-

Գյումրու Ամենափրկիչ եկեղեցու 
վերանորոգման աշխատանքներն 

ընթանում են լայն թափով 
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րա կում» են տե ղադ րել  Ջու ղա յում ա վեր ված խաչ քա րե րի կրկնօ րի նակ նե րը̀  

իբրև յու րօ րի նակ բո ղոք ընդ դեմ ադր բե ջան ցի նե րի կող մից  Ջու ղա յում ի րա-

գործ ված մշա կու թա յին ե ղեռ նի. պու րա կում տե ղադր վե լու է ա վե լի քան հար յուր 

խաչ քար:

2010 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի  Հայ կա ձոր հա մայն քում  Հա յաս տա նի հին 

մայ րա քա ղաք ներ Ա նիի և Դ վի նի, ինչ պես նաև  Գու սա նագ յու ղի մա սին բազ մա-

լե զու տե ղե կատ վա կան վա հա նակ ներ են տե ղադր վել:

 Տար բեր մար զաձ ևե րի հա մար անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րով կա հա վոր վել է 

 Մար մա շեն գյու ղի դպրո ցի մար զա դահ լի ճը:  Մար մա շե նը  Հա յաս տա նի այն գյու-

ղե րից մեկն է, ո ր կա րող է հպար տա նալ իր փա ռա հեղ սպոր տա յին անց յա լով և 

 ներ կա յով:

2012 թվա կա նին Գ յում րիի « Շի րա կ» ֆուտբոլային թիմը  Հա յաս տա նի գա վա-

թի խա ղար կութ յան կի սաեզ րա փա կիչ ա ռա ջին հան դի պու մը կանց կաց նի սե-

փա կան հար կի տակ̀  վե րա նո րոգ ված մար զա դաշ տում:

2007-2011 թվա կան նե րին ակ տի վա ցել է մշա կու թա յին կյան քը  Շի րա կի մար-

զում: 2010 թվա կա նին Գ յում րի քա ղա քում բաց վել է « Հա յաս տա նի դրա-

մաշր ջա նա ռութ յան պատ մութ յու նը» ցու ցա հան դե սը, ի րա կա նաց վել է 

« Ջա վախ քում  Շի րա կի օ րեր» մշա կու թա յին ծրա գի րը:

2012 թվա կա նին Գ յում րիի « Շի րա կը»  Հա յաս տա նի գա վա թի 
խա ղար կութ յան կի սաեզ րա փա կիչ ա ռա ջին հան դի պու մը կանց-
կաց նի սե փա կան հար կի տակ` վե րա նո րոգ ված մար զա դաշ տում
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Եր ևա նի պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի Գ յում րիի մաս նաճ յու ղի նա խա ձեռ-

նութ յամբ Գ յում րիում անց կաց վեց ե րա ժիշտ կա տա րող նե րի « Վե րած նունդ» 

3-րդ  մի ջազ գա յին փա ռա տո նը: Գ յում րիում անց կաց վեց նաև փո ղա յին 

նվա գա րան նե րի հան րա պե տա կան փա ռա տո նը: 2011 թվա կա նին «Եր գող 

 Հա յաս տան» ման կա պա տա նե կան երգ չախմ բե րի հան րա պե տա կան փա ռա տո-

նին մար զի երգ չախմ բե րը ար ժա նա ցան հա տուկ մրցա նա կի, ինչ պես նաև 1-ին, 

2-րդ, 3-րդ և խրա խու սա կան մրցա նակ նե րի:

2011 թվա կա նին ՀՀ նա խա գա հի բարձր հո վա նու ներ քո Գ յում րիում կազ-

մա կերպ վել է  Միջ հա մայն քա յին մշա կու թա յին I-ին մար զա յին «ArtExpo» ցու-

ցա հան դեսն ու մրցույթ-փա ռա տո նը, ո րին մաս նակ ցում էր հան րա պե տութ-

յան բո լոր մար զե րի ա վե լի քան 100 քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա մայնք: 2011 

թվա կա նին Ար թի կի հա մայն քը ճա նաչ վել է « Լա վա գույն քա ղա քա յին հա-

մայնք 2011», Ա մա սիա յի հա մայն քը՝ « Մա քուր հա մայնք 2011», իսկ Գ յում րին՝ 

« Լա վա գույն մշա կու թա յին հա մայնք 2011»:

2007-2011 թվա կան նե րին շի րակ ցի նե րը աշ խար հի և Եվ րո պա յի պաշ տո նա-

կան ա ռաջ նութ յուն նե րում և  օ լիմ պիա կան խա ղե րում նվա ճել են 135 մրցա-

նակներ, այդ թվում՝ 37 ոս կե, 47 ար ծա թե և 51 բրոն զե մե դալներ: Ն ման նվա-

ճումն ան նա խա դեպ է ան կախ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան 

մեջ:  Մար զա կան նվա ճում նե րով 100 հա զար բնակ չի հաշ վով  Շի րա կի մար զը 

գե րա զան ցում է տա րա ծաշր ջա նի գրե թե բո լոր երկր նե րին, այդ թվում՝ տա-

րա ծաշր ջա նի «գեր ծանր քա շա յին նե րին»: Այս պես, ե թե 280 հա զար բնա կիչ և 

37 ոս կե մե դա լա կիր ու նե ցող  Շի րա կի մար զը հար ևան  Թուր քիա յի կամ Ի րա նի 

չափ՝ շուրջ 75 մի լիոն բնակ չութ յուն ու նե նար, ա պա ոս կե մե դա լա կիր նե րի թի վը 

 Շի րա կի մար զում կլի ներ գրե թե 10,000:

2009 թվա կա նին  Շի րա կի մար զը  Հա յաս տա նին պարգ ևեց ան կախ հան րա-

պե տութ յան ծան րա մար տի աշ խար հի ա ռա ջին չեմ պիո նին.  Նա զիկ Ավ դալ յա նը 

 հաս տա տեց շի րակ ցու դյու ցազ նա կան էութ յու նը իր նա խոր դի՝ 43 հա մաշ խար-

հա յին ռե կորդ սահ մա նած, մի ջին քա շա յին ծան րա մար տիկ նե րից մինչ այժմ իր 

արդ յուն քով ան գե րա զան ցե լի մար զա կան հան ճա րի՝  Յու րի  Վար դան յա նի պես: 

2010 թվա կա նի  Հա յաս տա նի լա վա գույն մար զիկ է ճա նաչ վել ծան րա մար տի աշ-

խար հի և Եվ րո պա յի չեմ պիոն՝ շի րակ ցի  Տիգ րան  Մար տի րոս յա նը, լա վա գույն 
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տասն յա կում ընդգրկ վել է նաև մեկ այլ շի րակ ցի՝ ծան րա մար տի աշ խար հի և 

Եվ րո պա յի մրցա նա կա կիր  Մե լի նե  Դա լուզ յա նը:

 Միայն 2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի շուրջ 100 մար զիկ-մար զու հի-

ներ և 10 մար զիչ ներ տար բեր մար զաձ ևե րում ընդգրկ վել են  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան հա վա քա կան թի մե րի կազ մե րում:  Հան րա պե տա կան ա ռաջ-

նութ յուն նե րում շի րակ ցի նե րը նվա ճել են 78 ա ռա ջին, 97 երկ րորդ և 105 եր-

րորդ մրցա նակ ներ:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հի մրցա նա կի հա մար 

« Լա վա գույն մար զա կան ըն տա նիք» հան րա պե տա կան մրցույ թում երկ րորդ 

տա րին ա նընդ մեջ հաղ թող է դար ձել Գ յում րիի «Ա լեք սան յան ներ» թիմ-ըն-

տա նի քը:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հի մրցա նա կի հա մար 

« Լա վա գույն գյու ղա կան մար զա կան հա մայնք» հան րա պե տա կան ստու գա-

տե սում հաղ թող է ճա նաչ վել  Նոր Կ յանք հա մայն քը:

2010 թվա կա նին  Շի րա կի դպրո ցա կան նե րի աթ լե տի կա յի և  բաս կետ բո լի 

հա վա քա կան թի մե րը նվա ճել են դպրո ցա կան նե րի հան րա պե տա կան 19-րդ 

 մար զա կան խա ղե րի հաղ թո ղի տիտ ղո սը: 2011 թվա կա նին  մար զի դպրո ց նե-

րի հա վա քա կաննե րը հաղ թել են դպրո ցա կան նե րի 20-րդ  հան րա պե տա կան 

մար զա կան խա ղե րի, « Կոր յուն» և « Դի պուկ հրա ձիգ» ռազ մա մար զա կան խա-

ղե րի եզ րա փա կիչ մրցում նե րում:  Սառ նաղբ յու րի դպրո ցի թի մը երկ րորդ տա-

րին ա նընդ մեջ հաղ թող է դար ձել նա խա զո րա կո չա յին և  զո րա կո չա յին տա րի քի 

պատանիների մասնակցությամբ  ռազ մա մար զա կան խա ղե րի հան րա պե տա-

կան եզ րա փա կիչ մրցում նե րում:  Շի րա կի մար զի դպրո ցա կան նե րի հա վա քա-

կան թի մը նվա ճել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի գա վա թը: 

2010 թվա կա նին Ա մա սիա յի դպրո ցի թի մը հաղ թող է դար ձել դպրո ցա կան նե րի 

« Հու սո մեկ նարկ ներ» հան րա պե տա կան մրցում նե րում:

«Երբ հա սա հայ րե նի քա ղաք, իմ բո լոր բա րե կամ ներն ին ձա նից խնդրում էին իմ հա մազ գես տը̀ 
« Շի րա կի» տար բե րան շա նով։ Ո րո շե ցի ողջ հան դեր ձանքս բա ժա նել, նախ, փոքր եղ բորս տվե ցի, հե տո 
ար դեն̀  բա րե կամ նե րիս։  Գի տե՞ք, բո լո րը ճա նա չում են « Շի րա կին» և  հետ ևում են իմ խա ղին»: 

 Լի  Լա մին  Յո րո, Գ յում րիի « Շի րա կի» սե նե գալ ցի կի սա պաշտ պան
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2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի շուրջ տա սը պա տա նի ներ ու աղ-

ջիկ ներ մրցա նակ ներ են նվա ճել մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր օ լիմ պիա դա նե-

րում՝ ֆի զիկա, քի միա, կեն սա բա նութ յուն և այլ ա ռար կա նե րի գծով: Ե րա ժիշտ-

կա տա րող նե րի « Վե րած նունդ» մի ջազ գա յին մրցույթ-փա ռա տո նի դափ նե կիր 

են դար ձել շի րակ ցի ե րեք պար մա նու հիներ:

 Սո ցիա լա կան վի ճա կը

 Շի րա կի մար զում 2011 թվա կա նին գրանց ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 

թի վը տասը հա զար բնակ չի հաշ վով  Հա յաս տա նում ա մե նա ցած րե րից 

է: 

 Կա րի քա վոր նե րի թի վը  Շի րա կի մար զում տա րեց-տա րի նվա զել է. 2010 

թվա կա նին նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը  Շի րա կում 2000 թվա-

կա նի հա մե մատ նվա զել է կի սով չափ: 2010 թվա կա նին նպաս տա ռու 

ըն տա նիք նե րի թվով  Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յան եր րորդն էր՝ մայ րա-

քա ղաք Եր ևա նից և  Լո ռու մար զից հե տո:

2010 թվականին Գ յում րիում ստեղծ վել է հաշ ման դամ նե րի աշ խա տան-

քա յին վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն: 2011 թվա կա նին գոր ծարկ վել է Գ յում-

րու հաշ ման դամ նե րի ա սո ցիա ցիա յի կա րի ընդ լայն ված ար տադ րա մա սը, ո րը 

զբաղ վա ծութ յուն կա պա հո վի 40-45 հաշ ման դամ նե րի հա մար:  Շուրջ 340 

հաշ ման դամ շի րակ ցի ստա ցել է վե րա կանգ նո ղա կան և  տեխ նի կա կան անհ-

րա ժեշտ այլ մի ջոց ներ:  Շի րա կի մար զում բազմաթիվ շեն քեր ու շի նութ յուն-

նե ր սար քա վոր վել են թե քա հար թակ նե րով և  այլ օ ժան դակ մի ջոց նե րով: 72 

սոցիալական նշանակության շենք ու շինություն, ին ժե նե րա կան այլ կա-

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում գրանց վել են շուրջ եր կու
սու կես ան գամ պա կաս հան ցա գոր ծութ յուն ներ տասը հա
զար բնակ չի հաշ վով, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում և  մե կու կես 
ան գամ պա կաս, քան մի ջի նը հան րա պե տութ յու նում:
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ռույց ներ՝ սոցիալական ենթակառուցվածքների 12 տո կո սից ա վե լին, հար մա-

րեց վել են հաշ ման դամ նե րի հա մար:

2011 թվականին քա ղա քա ցի նե րի կող մից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

մաք սա յին սահ մա նով « Ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» ռե ժի մով ներ մուծ-

ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մաք սա զերծ ման համար  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յունն ար տոն յալ պայ ման նե րով՝ վեց ա միս 

ժամ կե տով և  զրոյական տո կո սադ րույ քով, վար կեր է տրա մադ րել վրա ցա կան 

պետ հա մա րա նի շե րով ա տո մե քե նա նե րի՝ սո ցիա լա պես ա նա պա հով ա վե լի քան 

300 շի րակ ցի սեփականատերերի՝ դրանց մաք սա զերծ ման բե ռը թեթ ևաց նե լու 

նպա տա կով։

2009-2011 թվա կան նե րին հո ղի հար կի գծով սահ ման ված ար տո նութ յու նից 

 Շի րա կի մար զում օգտ վել են թվով 17,871 քա ղա քա ցիներ:

 Շի րա կի մար զի ցե րե կա յին խնամ քի կենտ րոն նե րում և տ նա յին պայ ման նե րում 

խնամ քի ծա ռա յութ յուն ներ են մատուցվում 340 ծե րե րի:  Վե րա կանգ նո ղա կան 

և  օ ժան դակ տեխ նի կա կան այլ պա րա գա ներ են ստա ցել շուրջ 340 հաշ ման-

դամներ, այդ թվում` ա վե լի քան 120 ե րե խա: Խ նամ քի և  սո ցիալ-հո գե բա նա կան, 

վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վել է շուրջ 360 ե րե խա:

2011 թվա կա նին  Մա րա լիկ քա ղա քում սո ցիա լա կան բնա կա րա նա շի նութ յան 

շրջա նակ նե րում շա հա գործ ման է հանձն վել 35 բնա կա րան:

 Միայն 2011 թվա կա նին դրա մա կան ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել Ար ցախ յան 

ա զա տա մար տում զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի ա վե լի քան 190 ըն տա նի քի, 

Գ րանց ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քա նա-
կը 10,000 բնակ չի հաշ վով 2011թ.
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հայ րե նի քի սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ զոհ ված շուրջ 200 զին-

ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի, 40 ա ռա ջին խմբի հաշ ման դամ ա զա տա մար-

տիկ նե րի,  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի շուրջ 230 վե տե րա նի:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կե սից 

ա վե լին ա պա հով ված էր նոր հա մա կար գիչ նե րով: 

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զում խնամ քի և  սո ցիալ-հո գե բա նա կան վե րա-

կանգ նո ղա կան ա ջակ ցութ յուն է ստա ցել շուրջ 360 ե րե խա: 2011 թվա կա նին 

 Շի րա կի մար դա սի րա կան ճա շա րան նե րը սպա սարկ ել են 680 կա րի քա վո-

րների:

2011 թվա կա նին  Շի րա կի մար զի սո ցիա լա պես խիստ ա նա պա հով ըն տա նիք-

նե րի և խ նամ քի հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող ե րե խա նե րի ա մա ռա յին հան-

գիս տը կազ մա կեր պվել է  Հան քա վա նի,  Ծաղ կա ձո րի,  Վա նա ձո րի,  Լու սա կեր տի 

 Թո րոս գյու ղի,  Շի րա կի թե մի Եղ նա ջու րի ճամ բար նե րում, ինչ պես նաև «Փ յու-

նիկ» հաշ ման դամ նե րի միութ յան բա կա յին ճամ բա րում. ընդ հա նուր թվով՝ 2,245 

ե րե խա: 2010 թվա կա նի հա մե մատ՝ ամառային հանգստի են մեկնել կարիքավոր 

ընտանիքների՝ 12 տոկոսով ավելի երեխաներ:

2007-2011 թվա կան նե րին  Շի րա կի մար զի հա մայնք նե րում վար ձատր վող հա-

սա րա կա կան աշ խա տանք ների մեջ են ներգրավվել տա րե կան մի ջի նում շուրջ 

1200 աշ խա տանք փնտրողներ:
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Շուրջ երկուսուկես տասնամյակ առաջ աղետալի երկրաշարժը 

Հայաստանում տակնուվրա արեց մեծ ու փոքր շուրջ չորս հարյուր 

բնակավայր, ամբողջությամբ ավերեց շուրջ վաթսունը, զոհվեց 

ավելի քան քսաներեք հազար մարդ, կես միլիոնից ավելի մարդիկ 

մնացին անօթևան: Աղետը հսկայական վնասներ հասցրեց բնակելի և 

արդյունաբերական շենքերին, ուսումնական հաստատություններին. 

քանդվեց շուրջ չորս հարյուր դպրոց, երկու հարյուր հիսուն մանկապարտեզ, 

հինգ հարյուրից ավելի առողջապահական հաստատություն, երեք 

հարյուրից ավելի համայնքային և մշակութային կենտրոն: Աղետը հաշված 

րոպեներում խորտակեց բազմաթիվ մարդկանց կյանքն ու կործանեց 

դարեր շարունակ սերունդների ստեղծածը: Երկրաշարժի ժամանակահատ 

դանակը շիրակցու կյանքը դաժանաբար երկու մասի բաժանեց. աղետից 

առաջ ու աղետից հետո: Առաջինը մնաց հուշերում միայն: Իսկ կիսված 

հարյուր հազարավոր կյանքերի երկրորդ կեսը դարձավ տառապանքի 

ու վերագտնումի, մաքառումի ու հաղթանակների ժամանակաշրջան: 

Երկուսուկես տասնամյակ շիրակցին գոյության պայքար էր մղում ու, 

անդառնալի կորուստների մորմոքը սրտում, փորձում էր ոտքի կանգնել ու 

կյանք տալ իր հին ու նոր երազներին: Փորձում էր վերագնտել ավերումի 

փոշում խեղդված կենսուրախությունն ու նվաղած հպարտությունը: 

Փորձում էր վերաիմաստավորել կյանքը, գտնել գոյության նպատակն ու 

ապրելու կամքը՝ միլիարդների համար անփոփոխ, սակայն իր համար մի 

ակնթարթում անդառնալիորեն փոխված աշխարհում:

Իրավա՛մբ, աղետները գլխովին փոխում են մարդու կյանքն ու 

մարդկային հարաբերությունները, սանդղազերծում են կշեռքը, որով 

մարդը երեկ գնահատում էր լավն ու վատը, չարն ու բարին, կարևորն ու 

երկրորդականը...

Աշխարհի հզորագույն երկրներին հարվածած աղետները ի ցույց 

դրեցին, թե որքան խոցելի է մարդկային քաղաքակրթությունը բնության 

արհավիրքի առջև. հազարավոր զոհված ու անհայտ կորած, միլիոնավոր 

տնազուրկ ու տեղահանված, հարյուրավոր միլիարդների ԱՄՆ դոլարը 

գերազանցող վնաս տնտեսությանը, որոնց հետևանքները մինչ օրս դեռևս 
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վերջնականապես հաղթահարված չեն: Սակայն ամենացավալին, թերևս, 

բնության տարերքի հարվածների տակ կորսված մարդկային արժեքներն 

էին. տասնյակ սպանություններ, թալան, մի փոր հացի համար սպանված 

մարդիկ, բռնաբարություններ ու հազարավոր հանցագործություններ...

Աշխարհի հեռավոր անկյունում ծվարած, փոքրաթիվ ու բազում 

արհավիրքներ տեսած ժողովուրդը սակայն, երբեք չկորցրեց իր 

մարդկային դեմքը, երբեք չառավ հացը երեխայի ձեռքից, չջարդեց 

հարևանի գլուխը մի տուփ պահածոյի համար, չդարձավ գազան ու 

միշտ ու ամենուր մնաց Մարդ: Մարդ մնաց՝ հավատալով, որ ապրելու 

իմաստը Մարդ լինելն է, որ եթե ողջ է մնացել հազարների կյանքը խլած 

արհավիրքի ավերակներում, ապա ողջ է մնացել միայն ու միայն մարդ 

մնալու համար: Աղետին հաջորդած տասնամյակներում շիրակցին պիտի 

ապացուցեր, որ աղետը վերապրել նշանակում է մարդ մնալ, փայփայել, 

պահպանել ու բազմապատկել մարդկայինը: Պիտի ապացուցեր, որ 

իզուր չէր հպարտանում իր արժեքներով ու կենսակերպով՝ իր տեսակը 

մարդկայնության չափանիշ ընդունելով:

Նվիրումն արժեքներին ու վաղվա օրվա նկատմամբ հավատը 

դարձան այն սյուները, որոնց հենված շիրակցին տարեց-տարի ոտքի 

էր կանգնում ու վերագտնում կորցրած ուժն ու կենսուրախությունը: 

Ապագայի հանդեպ հավատի ու վաղվա բարեկեցիկ կյանքի ձգտումով 

արհավիրքի դեռ չսպիացած վերքը սրտում՝ շիրակցին բազմիցս դարձավ 

լավագույնը յոթ միլիարդանոց բնակչություն ունեցող այս աշխարհում, 

բարձրացավ օլիմպոսի գագաթն ու վայր իջավ փառավոր նվաճումներով, 

որոնցով հպարտանում են Հայաստանն ու հայությունը:

Եվ Շիրակը կրկին դառնում է հայոց ստեղծագործ ոգու արգանդն 

ու հայ հանճարի օրրանը: Ու ինչպես դարեր շարունակ, շիրակցին 

մարդկությանն առատորեն պարգևում է իր զավակների մտքի ու բազկի 

հոյակերտ գոհարները, շլացնում է իր մտքի փայլատակումներով, 

ջերմացնում իր հոգու վեհությամբ ու առաջ մղում ապագայի հանդեպ իր 

հավատով ու վստահությամբ:



Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ Շիրակի 
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 Շիրակի մարզի տնտեսության և 
բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը շիրակցին 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:




