
Նորարարական ջերմոց Մուրջախեթ Գյուղում 

Աամցխե-Ջավախեթին Վրաստանի բարձրալեռնային շրջան է եւ ջերմոցի կառուցումը  
անշահավետ է համարվում: Սակայն Մուրջախեթ գյուղի բնակիչ Ենոք Բաբաջանյանը 
կոտրեց այս կարծրատիպը  եւ կառուցեց նորարարական ջերմոց: 
 
Ենոք Բաբաջանյանի մոտ ջերմոցի կառուցման գաղափարը Հյուսիսային Իռլանդիայում
ուսումանական շրջագայության ժամանակ առաջացավ: Այցը Իռլանդիա Ախալքալաքի 
տեղական զարգացման խմբի (LAG) անդամների համար նախագծի՝ Եվրամիությունը 
Վրաստանում գյուղի եւ գյուղատնտեսության զարգացման հարեւանական նախագծի՝  
(ENPARD)-գյուղի զարգացման նոր մոտեցման նպաստումը Ախալքալաքիում,  
շրջանակներում իրագործվեց, որը հաջողությամբ է  իրագործում  Վրաստանի 
հասարակական գործերի ինստիտուտի, գյուղատնտեսության զարգացման եւ
մասնագիտական ուսման բաժանմունքը (DRDVE/GIPA) արեւմտյան Կորկի զարգացման
համագործակցության (Հյուսիսային Իռլանդիա) հետ համագործակցությամբ:  
 

«Հյուսիսային Իռլանդիայում տեսա, թե ինչպես էին ստանում կենսագազ եւ կիրառում 
այն կաթի  արտադրության մեջ:  Մասնագիտությունով  շինարար-ինժիներ  եմ, 
էլեկտրականությունից էլ  հասկանում եմ եւ  համոզված էի,  որ իմ  գաղափարը 
տեխնիկապես կիրականացնեի: Մնում էր  ֆինանսների խնդիրը: Գրեցի նախագիծ, 
դիմեցի LAG-ին, որ անդամն էլ ինքս  էի եւ շատ լավ գիտեի ռազմավարության եւ 
առաջնահերթությունների մասին», - ասում է նորարար ձեռնարկատերը: 

Եվրամիությունը ֆինանսավորեց նախագիծը: Ձեռնարկատերը կառուցեց արեւի 
էլեկտրակայան  եւ սկսեց արտադրել կենսագազ, 200 մ2  ջերմոց կառուցեց եւ Բելֆորդի 
ցեղատեսակի լոլիկ տնկեց: 

Նախագծի արդյունքում զբաղվեց՝3 տեղացի
Նախագծի ընդհանուր բյուջեն՝  50,000 լարի 
Եվրամիության ֆինանսավորումը՝  32,500 լարի
Համաֆինանսավորումը՝  17,500 լարի
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µÛáõç»áíª  179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ 
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ 
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Ամառվա շրջանում, Ենոք Բաբաջանյանը Արեւի էլէկտրակայանի էներգիան էլեկտրաբաշխիչ
ընկերությանն՝ «էնէերգո պրո ջորջիա» է վաճառում 11,5 թեթրիով եւ նրանցից հիմնականում
ձմռանը 18 թեթրիով գնում է: Հիմա ընկերությունը նրանց հանդեպ 180 լարի  պարտք ունի: 
Ենոք Բաբաջանյանի խոսքերով՝ նրա նախագիծը Վրաստանում միակը եւ նորարարականն 
է այն տեսանկյունով, որ նա առաջինը օգտագործեց  արեւի էլեկտրակայանը ջերմոցի 
համար եւ այսօր արդեն ուրիշ շահագրգիռ անձանց օգտակար խորհուրդներ եւ 
հանձնարարականներ է տաիս:

Ձեռնարկատերը արդեն աղբից կենսագազ էլ է ստանում: Աղբը հատուկ ռեզերվուարում
լցվում եւ այնտեղից բնական գազ է  ստացվում: Ստացած կենսագազը օգտագործվում է 
ջերմոցում եւ տանը, իսկ մի մասը վաճառում է որպես կենսական պարարտանյութ:
  
Ամռան սեզոնին լոլիկի բերքը մոտ 5 տոննա կազմեց: Ենոք Բաբաջանյանը մտադրվում է
ձմռանը աճաեցնել եւ յուրացնել կանաչի: Ջերմոցում քիմիկատներ չի օգտագործվում, 
նրա մթերքը բնական է:
 
Ձեռնարկատերը մտադրվում է ընդլայնել յուրացման շուկան  եւ ընդհանրապես  բիզնեսը:
Նրա կարծիքով, շրջանին հենց նորարարական եւ բիզնեսի վրա կենտրոնացված 
նախագծեր է անհրաժեշտ, ինչը կապահովի կայուն տնտեսական զարգացում եւ նոր 
աշխատատեղերի ստեղծում:   


