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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Մարզկենտրոնը`
  ք. Վանաձոր 

Տարածաշրջանները`
Սպիտակ, 

Ստեփանավան, 
Տաշիր,

Թումանյան, 
Գուգարք

 

   Քաղաքները`
Վանաձոր, 
Սպիտակ,

Ստեփանավան, Ալավերդի, 
Տաշիր, 

Ախթալա, 
Թումանյան,

Շամլուղ 

 
 
Տարածքը  3 799  քառ. կմ  
ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը    12.8 % 
Քաղաքային համայնքներ  8 
Գյուղական համայնքներ  105 
Քաղաքներ 8 
Գյուղեր                                                                       122 
Բնակչության թվաքանակը  2011թ. տարեվերջին  282.2 հազ. մարդ 
           այդ թվում`    
    քաղաքային                                                                                             165.3 հազ. մարդ 
    գյուղական 116.9 հազ. մարդ 
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում մարզի բնակչության 
թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 2011թ.  

8.6 % 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 58.6 % 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր  251 198  հա  
     այդ թվում`  վարելահողեր       42 120 հա 

 
       Մարզում ծովի մակերևույթից բարձրագույն կետը Թեժ լեռան գագաթն է (3 101մ), ամենացածրը` 
Դեբեդ գետի ստորին հոսանքի շրջանը (մոտ 390 մ): 
      Մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղերը գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերությունն են:       
      Գյուղատնտեսության ոլորտում առանձնանում են հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի և 
անասնաբուծական  մթերքի արտադրությունները:  
      Մարզի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է, 
մասնավորապես` մետաղագործական արդյունաբերություն և սննդամթերքի արտադրություն ճյուղերը: 
      Մարզի տարածքի կենտրոնական մասով անցնում է ՀՀ գլխավոր երկաթուղին:  
      Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և 
էլեկտրատրանսպորտով (ճոպանուղի): 
     2011թ. մարզի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատասխան 
ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. 
 

ք.Վանաձոր 
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 արդյունաբերություն `                7.3 %, 
 գյուղատնտեսություն`                7.2 %,  
 շինարարություն `                       4.9 %, 
 մանրածախ առևտուր`               1.9 %, 
 ծառայություններ`                       1.7 %: 

     Վանաձոր քաղաքը (2011թ. տարեվերջին`104.9 հազ. բնակիչ) գտնվում է Փամբակ և Բազում 
լեռնաշղթաների միջլեռնային գոգավորությունում, Տանձուտ և Փամբակ գետերի միախառնման վայրում, 
ծովի մակերևույթից     1 350 մ բարձրության վրա: Հեռավորությունը Երևանից ավտոխճուղով 115 կմ է, 
երկաթուղով` 224 կմ: Քաղաքի միջով հոսում են Տանձուտ և Վանաձոր գետերը:  
       Երբեմնի արդյունաբերական հզորություններով հարուստ ու միաժամանակ առողջարանային 
կենտրոն համարվող քաղաքն այսօր փորձում է վերագտնել իր նախկին տեսքը և վերականգնել իր 
նախկին համբավը:  
      Որոշ ընդհատումներով գործում է քաղաքի քիմիական համալիրը: Քաղաքում գործում են բազմաթիվ 
մանր ու միջին արտադրական այլ ձեռնարկություններ, առավել քաղաքակիրթ ձև են ստանում առևտուրն 
ու ծառայությունների մատուցումը, տարբեր ֆինանասավորման աղբյուրների հաշվին կատարվում են 
բնակարանային և արդյունաբերական շինարարության աշխատանքներ:  
     Սպիտակ քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 15.3 հազ. բնակիչ, հեռավորությունը Երևանից 95 կմ է) 
գտնվում է Փամբակ գետի ափին, Երևանից 95 կմ, իսկ մարզկենտրոնից 20 կմ հեռավորության վրա: 
Զբաղեցնում է   1 400 հա տարածք:  Քաղաքով են անցնում Երևան–Թբիլիսի միջպետական նշանակության 
ճանապարհն ու երկաթուղին:  
      Սպիտակ քաղաքը մինչև 1988թ. արդյունաբերական կենտրոններից էր: Քաղաքում գործում էին 
հանրապետության միակ շաքարի գործարանն ու վերելակաշինական գործարանը: Ներկայումս 
քաղաքում գործում են փոքր ու միջին արտադրական որոշ ձեռնարկություններ,  բնակչության հիմնական 
մասն զբաղվածությունն է գտնում գյուղատնտեսության ոլորտում: 
     Ստեփանավան  քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 15.8 հազ. բնակիչ)  զբաղեցնում է 1 666 հա տարածք, 
գտնվում է ծովի մակերևույթից 1 375 մ. բարձրության վրա: Քաղաքով է անցնում Երևան-Թբիլիսի 
միջպետական նշանակության ճանապարհը: Ստեփանավանը գտնվում է Երևանից 139 կմ, Վանաձորից` 
24 կմ հեռավորության վրա: 
      Քաղաքում գործել են արտադրական մանր ու միջին մի քանի ձեռնարկություններ, որոնք  զբաղվել են 
սննդի, կահույքի և էլեկտրասարքերի արտադրությամբ: 
       Տաշիր  քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 8.7 հազ. բնակիչ) հիմնադրվել է 1834թ.` որպես ռուսական 
աքսորավայր և կոչվել է Վորոնցովկա, հիմնականում ապրել են ռուսներ: 1991 թ. վերանվանվել է Տաշիր: 
Քաղաքով է անցնում Երևան-Թբիլիսի միջպետական նշանակության  ավտոճանապարհը: Տաշիր քաղաքը 
գտնվում է Երևանից 156, Վանաձոր քաղաքից` 42 կմ հեռավորության վրա:  
      Քաղաքում գործել են կաթի վերամշակմամբ զբաղվող մի քանի կազմակերպություններ, որոնց 
արտադրած կաթնամթերքը (պանիր, կարագ) լայն սպառում ունի ոչ միայն հանրապետությունում, այլև 
հանրապետությունից դուրս: 
      Ալավերդի  քաղաքը  (2011թ. տարեվերջին` 15.8  հազ. բնակիչ) գտնվում է Դեբեդ գետի ափին (Երևանից 
162 կմ, Վանաձորից` 47 կմ հեռավորության վրա): Քաղաքը ձևավորվել է պղնձաձուլական գործարանի 
կառուցումից հետո: Վերագործարկված պղնձաձուլական արտադրությունը գործում է նաև այսօր, որի 
արտադրանքը կազմել է ՀՀ Լոռու մարզի տնտեսական  ցուցանիշների ծանրակշիռ մասը: 
      Ախթալա քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 2.4 հազ. բնակիչ) գտնվում է Դեբեդի ձախ ափին (Երևանից 
186 կմ հեռավորության վրա), լեռնային դարավանդի վրա: Քաղաքի արդյունաբերությունը 
մասնագիտացած է հանքագործական արդյունաբերությունում  (արտադրվում է պղնձի խտանյութ): 
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      Թումանյան  քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 1.7  հազ. բնակիչ) գտնվում է Դեբեդի աջ ափին (Երևանից 
148 կմ, Վանաձորից` 42 կմ հեռավորության վրա): Հետպատերազմյան շրջանում տեղական հումքի բա-
զայի վրա կառուցվել է հրակայուն աղյուսի գործարան, որի շուրջն էլ ձևավորվել է ներկայիս Թումանյան 
քաղաքը:  
      Շամլուղ  քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 0.7 հազ. բնակիչ) գտնվում է Դեբեդ գետի ձախ ափին (Երևա-
նից 196 կմ, Վանաձորից` 63 կմ հեռավորության վրա): Հայտնի է իր  պղնձի, արծաթի հանքավայրերով և 
համարվել է հանքաշահագործման կարևորագույն կենտրոններից մեկը Հարավային Կովկասում: 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ 10 000 ԲՆԱԿԻՉ ՈՒՆԵՑՈՂ  
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2011թ.  

 

նրանցից`  Ընդամենը  
կանայք 1  տղամարդիկ1  

Բնակչությունը, մարդ   10 000 5 142 4 858
Ծնվածներ, մարդ 120 57 63
Մահացածներ, մարդ 103 51 52
Ամուսնություններ 51 X X
Ամուսնալուծություններ 16 X X
Մեկ բնակչի ապահովվածությունն ընդհանուր 
բնակմակերեսով, քառ.մ 31.7 X X

Կրթության ոլորտ.  հաճախումը  
կրթօջախներ, մարդ`   

նախադպրոցական 131 63 68
հանրակրթական 1 178 602 576
երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոց-
ներ, մանկապատանեկան ստեղծագործական 
կենտրոններ 

71 51 20 

նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) 16 2 14

միջին մասնագիտական 83 47 36
բարձրագույն մասնագիտական 258 164 94

Առողջապահության ոլորտ`   
հաճախել են պոլիկնինիկա տարվա ընթացքում 
(հաճախումների քանակը) 31 567 … …

Մարզիկներ, մարդ 124 18 106
Զբաղվածներ, մարդ 3 658 2 027 1 631
նրանցից` գիտական հիմնարկներում - - -
նրանցից` գիտության դոկտոր - - -

                       գիտության թեկնածուներ - - -
ուսուցիչներ 136 117 19
բժիշկներ 18 … …
միջին բուժանձնակազմ 43 … …

Գործազուրկներ , մարդ 827 378 449
Սոցիալական ապահովության ոլորտ   
ընդամենը կենսաթոշակառուներ, 
տարեվերջի դրությամբ, մարդ 1 809 … …

աղքատության ընտանեկան նպաստ և միանվագ 
դրամական օգնություն ստացող ընտանիքներ 632 X X

Հաճախումների քանակը  տարվա ընթացքում     
գրադարան 19 335 … …
թատրոն 945 … …
համերգ - - -
թանգարան 706 … …

Իրավական ոլորտ   
հանցագործության դեպքերի քանակը, տարվա 
ընթացքում 42 X X

    այդ թվում` ոչ մեծ ծանրության 24 X X
                         միջին ծանրության 14 X X
                         ծանր 4 X X
                         առանձնապես ծանր 0.0 X X

 

                                                      
1 Ցուցանիշները հաշվարկային են: 
 


