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 Ծրագրի թիրախային համայնք.  Շատին, 
Վայոց ձորի մարզ 

 Բնակչություն. 2045 մարդ 
 Մշակված նախագծային փաստաթղթեր. 

Եղեգիս գետի 7 տեղամասի համար (369 մ)  
 Տեղադրված գաբիոններ.  96 մ (երկու 

տեղամաս) 
 Իրականացման ժամկետ. 2014-2015թթ. 

Ընդհանուր նկարագրություն. 21-րդ դարում 
կլիմայի փոփոխության առաջացրած աղետների 
ռիսկերի ավելացումը հաշվի առնելով՝ հատուկ 
ուշադրություն պետք է դարձվի աղետների և 
կլիմայի հետ կապված ռիսկերի մեղմմանը, 
քանի որ դրանք լուրջ ազդեցություն ունեն 
համայնքների անխափան կենսագործու-
նեության վրա՝ որպես տնտեսական աճի ու 
զարգանալու և մարդկային զարգացման համար 
նպաստավոր միջավայր ապահովելու՝ երկրի 
ներուժի իրացման երաշխիք։ 

 

Լուսանկար 1. Եղեգիս գետի՝ էրոզիայի ենթարկված 
ափերը Շատին համայնքում, 2014թ. 

2014թ. Վայոց ձորի մարզի 15 համայնքներում 
անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ 
բազմաթիվ համայնքներ բախվում են 
հեղեղումների և գետի ափերի էրոզիայի 
խնդրին, ինչը հանգեցնում է սողանքների և 
ենթակառուցվածքների ոչնչացման։ Այն 
համայնքները, որոնք արդեն իսկ տուժել են 
աղետալի այնպիսի երևույթներից, ինչպիսիք են 
հեղեղումները, սելավները և սողանքները, 

գիտակցում են, թե որքան կարևոր է գետերի 
առափնյա գոտու պատշաճ կառավարման և 
ափերի պաշտպանության համար ներդրումներ 
կատարելը։ 

 
Լուսանկար 2. Եղեգիս գետի՝ էրոզիայի ենթարկված 

ափերը Շատին համայնքում, 2014թ. 

Վայոց ձորի մարզով է անցնում Հայաստանի 
ամենամեծ գետերից մեկը՝ Արփան։ Եղեգիս 
գետը Արփայի գլխավոր վտակներից է և 
անցնում է մի քանի գյուղերի միջով, ներառյալ՝ 
Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ, Հերմոն, 
Եղեգիս, Շատին և Գետափ համայնքները։ 
Գետն ունի 47 կմ երկարություն, իսկ ավազանը 
կազմում է 516 քառ. կմ։ Շատին գյուղում գետը 
պատճառ է դարձել ափի էրոզիայի և խոշոր 
սողանքների մի քանի դեպքերի։ 2007թ. գետի 
պատճառով առաջացած սողանքը քանդեց 
ճանապարհը, որը գյուղը կապում էր հարևան 
Եղեգիս, Արտաբույնք և այլ համայնքներին։ Այս 
պատահարից հետո օգտագործվել են 
պետական բյուջեի գումարներ՝ բետոնե պատի 
կառուցման և գաբիոնների տեղադրման 
միջոցով լանջը վերականգնելու նպատակով։ 

Գետի ափի հետագա էրոզիան կանխելու համար 
համայնքային բյուջեից հարկ է ֆինանսավորել 
գաբիոնների ամենամյա տեղադրումը 
ամենահրատապ միջամտություն պահանջող 
հատվածներում։ Գաբիոնները ձեռք են բերվում 
համայնքապետարանի կողմից և բաշխվում այն 
տնային տնտեսությունների միջև, որոնց հողը և 
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տները ամենավտանգվածն են և անհապաղ 
պաշտպանության կարիք ունեն։ Ամեն տարի 
տեղադրվում է մի քանի հարյուր գաբիոն, 
սակայն մինչ օրս չի կազմվել նախագիծ կամ չի 
իրականացվել իրավիճակի ամբողջական 
գնահատում։

 
Լուսանկար 3. Եղեգիս գետի՝ էրոզիայի ենթարկված 

ափերը Շատին համայնքում, 2014թ. 

Որպեսզի ապահովվի գետի ափերի 
պաշտպանության միջոցառումների պատշաճ 
իրականացումը, անհրաժեշտ է եղել կատարել 
իրավիճակի մասնագիտական գնահատում և 
մշակել շինարարական աշխատանքների 
նախագիծ։ Նախկինում կառուցված գաբիոն-
ների մեծամասնությունը ծայրահեղ ցածր որակի 
են, այդ թվում՝ ցածրորակ մետաղալարի, 
պահանջված չափից փոքր կամ մեծ քարերի 
օգտագործումը, և այլն։ Հետևաբար՝ որակի 
պատշաճ վերահսկման միջոցառումների կարիք 
է եղել, որպեսզի ապահովվի ներդրումների 
երկարակեցությունը։ Շինարարության նորմերի 
և ստանդարտներին համապատասխան նախա-
գծաշինարարական փաստաթղթերի մշակումը 
համայնքին կօգնի ապագայում աշխատանք-
ների պլանավորման և իրականացման 
հարցում։ 

Լուսանկար 4. Գաբիոնների տեղադրումը Եղեգիս 
գետի ափին, 2015թ. 

Նկատվել է նաև այն, որ գետափերի էրոզիայի 
մեծ մասը տեղի է ունենում գետի աջ ափին։ Ձախ 
ափը պաշտպանված է ոռոգման և ՀԷԿ-ի 
խողովակներով, որոնք ավելացնում են աջ ափի 
վրա բնական ճնշումը։ Եղել են մի քանի վայրեր, 
որտեղով ջուր է լցվել գետի մեջ, մեծացնելով 
էրոզիայի առաջացման հնարավորությունը 
տվյալ հատվածներում. հետևաբար՝ այս խնդիրը 
նույնպես լուծման կարիք ունի։ Ծրագրի ներքո 
պատրաստված՝ գաբիոնների տեղադրման 
նախագծում հաշվի է առնվել վերոնշյալը, և 
շինարարական աշխատանքների ընթացքում 
գետ լցվող ջրի խնդիրը նույնպես նկատի է 
առնվել։ 

 

Լուսանկար 5. Նոր տեղադրված գաբիոններ 
Եղեգիս գետի ափին, Շատին համայնք, 2015թ. 

Մշակվել են Եղեգիս գետի 7 հատվածների 
նախագծաշինարարական փաստաթղթերը, 
որոնք անցել են փորձագիտական հաստատում 
և տրամադրվել են Շատինի գյուղապետարանին 
և Վայոց ձորի մարզպետարանին՝ ֆինանսական 
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միջոցների առկայության դեպքում հետագա 
աշխատանքների կազմակերպման համար: 
Որպես ցուցադրական միջոցառում  ՄԱԶԾ-
ՃԿՎԲ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է 96 
գծամետր գաբիոնների տեղադրում 2 
հատվածում։ Գաբիոնների շինարարական 
աշխատանքները համատեղ մշտադիտարկման 

են ենթարկվել ծրագրի և համայնքի կողմից՝ 
նպատակ ունենալով սահմանել որակի 
ստանդարտ Շատինում նախատեսվող ապագա 
շինարարական աշխատանքների համար։ 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 15 
մլն դրամ (30,000 ԱՄՆ դոլար)։ 
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Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել կլիմայի նկատմամբ դիմակայությունը Հայաստանի տնտեսության 
բարձր ռիսկային ոլորտներում: Հատուկ նպատակներն են՝ մեղմել գյուղական համայնքներում 
կլիմայի փոփոխության ռիսկերը` համայնքների զարգացման ընդհանուր պլանավորման 
գործընթացում կլիմայական ռիսկերի ընդգրկման, գյուղատնտեսական պրակտիկայում ռիսկերի 
մեղմման միջոցառումների կիրառման/փորձարկման, գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի 
փոփոխության սպառնալիքների մասին շահառուների իրազեկվածության բարձրացման, և խոցելի 
համայնքներում ռիսկերի կառավարման ու հարմարվողականության կարողությունների հզորացման 
միջոցով: 

Կառավարական տուն 3, գրասենյակ 533, Երևան, 0010, ՀՀ, հեռ.` (+374 10) 583 932 (22), ֆաքս՝
(+374 10) 583 933 
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