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1880 թվականին Ղարաբաղից եկած մեծահարուստ Ներսես Աթաբեկյանը 

դիմում է Կովկասի փոխարքային` խնդրելով իրեն հող տրամադրել` 

գյուղատնտեսությամբ  զբաղվելու համար: 1885թ. հոկտեմբերի 24-ին 

Ցարական Ռուսաստանի սենատը իր հրամանով Երևանի նահանգում 

գտնվող Նասիրապատ կոչվող ղռերի զգալի մասը` ավելի քան 517 դեսյատին, 

առհավետ և ժառանգաբար տիրելու իրավունքով տրվեց Ներսես 

Աթաբեկյանին, որը հետագայում կոչվեց Ներսեսապատ` ապա Շադրլու: 

1913թ. Աթաբեկյանը տարածքը կապալով տվեց Փարաքարի հայտնի կուլակ 

Տիգրան Տեր-Մաթևոսյանին, որի տնօրինության ընթացքում նշված 

տարածքում գտնվող բամբակի և բրնձի դաշտերը հիմնովին շարքից դուրս 

եկան: 1920թվականի դեկտեմբերի 28-ի դեկրետով ազգայնացվեցին բոլոր 

կալվածատիրական հողերը: Իսկ 1921 թվականի հունվարի 29-ին որոշվեց 

նշված տարածքներում հիմնել սովետական տնտեսություններ: Պտղունք 

համայնքը` իր ներկայիս վարչական տարածքով հիմնադրվել է 1926 

թվականին` որպես 3-րդ սովխոզին կից պտղաբուծական բրիգադա, որը 

ուներ 230 հեկտար պտղատու և 11 հեկտար խաղողի այգի, որի 

բերքատվությունը խիստ ցածր էր: 1931 թվականին նորաստեղծ 9-րդ 

սովխոզի դիրեկտոր է նշանակվում հայտնի  կուսակցական և քաղաքական 

գործիչ և անվանի գյուղատնտես Ավագ Ավագյանը:  Կազմավորումից հետո , 

չունենալով բավարար աշխատուժ, 9-րդ սովխոզի ղեկավարությունը դիմում 

է Էջմիածնում տեղակայված զինվորական գնդի հրամանատար Հովհաննես 

Բաղրամյանին` օգնության խնդրանքով: Ցուցաբերվում է մեծ օգնություն. 

տեղանքի խամ ու խոպան հողատարածքները մաքրվում են քարերից և 

հարթեցվում, կատարվում են տասնյակ հեկտարների  ծիրանի և այլ մրգատու 

ծառերի տնկարք: 1945 թվականի հունվարի 1-ից վերադաս օրգանների 

որոշմամբ 3-րդ սովխոզից անջատվեց պտղաբուծական բաժանմունքը կոչվեց 

Բաղրամյանի անվան սովխոզ: 

Մեր համայնքի բնակիչներն ակտիվորեն մասնակցել են 2-րդ 

համաշխարհային պատերազմին:Հայրենական պատերազմի 

ռազմաճակատում թշնամու դեմ խիզախությամբ կռվել են Պանդուխտ 

Ներսիսյանը,Կարո Չոբանյանը, Սահակ Սահակյան, Հմայակ Ստեփանյան, 

Սուրեն Հարությունյան, Արամայիս Գրիգորյան, Սարգիս Խաչատրյան, 

Բարսեղ Աղաջանյան, Դանիել Հակոբյան, Սուրեն Հարությունյան, Տիգրան 

Հարությունյան , Վալոդոյա Օհանյան, Արմենակ Եսայան: 
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1946-1947 թթ. տնտեսության աշխատուժը  համալրվեց Պարսկաստանից, 

Հունաստանից, Ֆրանսիայից,Մուսալեռից եկած հայրենադարձներով:  1957 

թվականի ՀՍՍՌ Գերագույն Սովետի հրամանագրով Բաղրամյանի անվան 

սովխոզը կոչվեց Պտղունք: 1962 թվականին    3-րդ և 9-րդ  սովխոզները 

միավորվեցին:  

1949-1976թթ. սովխոզի դիրեկտորն է եղել Սարգիս Թորգոմի Սարգսյանը: 

1976-1988թթ. սովխոզի ղեկավարն է եղել Հենրիկ Նահապետի 

Համբարձումյանը: 

1988-1991թթ. սովխոզի վերջին նախագահն է եղել Անդրանիկ Ալմաստի 

Արթենյանը: 

Պտղունք համայնքից միավորված սովխոզում եղել են բազմաթիվ 

բրիգադիրներ, որոնք իրենց աշխատանքով նպաստել են 

գյուղատնտեսության զարգացմանը: 

Նրանցից են. 

Անդրանիկ Արթենյանը,Աղասի Սարգսի Արթենյանը,Շիրխան Սարգսի 

Արթենյանը,Անդրանիկ Ալմաստի Արթենյանը,Գալուստ Պապանի 

Մաթևոսյանը,Բալաբեկ Մարտիրոսյանը և այլն: 

1991թվականին Հայաստանի անկախացումից հետո սովխոզը տրոհվեց 

Մուսալեռ և Պտղունք համայնքների: 

 1991-2002 թթ. Պտղունք համայնքը  ղեկավարել է  Վարդան Մկրտչի 

Ազիզյանը: 

2002-2012 թթ. համայնքի ղեկավար է եղել Սամվել Սամսոնի Զեյնալյանը: 

2012թ. առ այսօր համայնքի ղեկավարն է Կարապետ Արշավիրի Արթենյանը: 

 

 Պտղունք համայնքի զավակները ակտիվորեն մասնակցել են Արցախյան 

ազատամարտին ինչպես անհատապես,այնպես էլ Տիգրան Մեծ 

կամավորական ջոկատի կազմում: Համայնքի ազատամարտիկներն են. 

Անդրանիկլ Պեպիսյան, Համայակ Ավետիսյան, Վոլոդյա Ավետիսյան, Վահան 

Մարգարյան, Մանվել Չաքմանյան,Ժոզեֆ Քեսաբլյան, Անդրանիկ 

Շմոյան,Նելսիկ  Թանգամյան,  վանիկ Սաղաթելյան, Ռաֆիկ Հովհաննիսյան, 

Վարդան Մաթևոսյան, Հարազատ Մարգարյան: Նրանցից Մանվել 

Չաքմանյանը և Անդրանիկ Շմոյանը իրենց կյանքը զոհեցին հանուն 

հայրենիքի: 

1998 թվականին Պտղունք համայնքում կանգնեցվեց խաչքար-հուշարձան` 

նվիրված Արցախյան ազատամարտին մասնակցած և զոհված 

ազատամարտիներին: 

Պտղունք համայնքում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց և մեկ 

մանկապարտեզ: Մանկապարտեզը գործում է 90-ական թվականներից,նրա 

անփոխարինելի տնօրենն է Ռոզիկ Քերոբի Խաչատրյանը: 1999 թվականին 

ամերիկահայ բարերարներ Սեդա և Զոհրապ Ղազարյանների աջակցությամբ 

մանկապարտեզն ամբողջությամբ վերանորոգվեց,ձեռք բերվեց 
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համապատասխան գույք և տեխնիկա,անցկացվեց լոկալ ջեռուցման 

համակարգ,և մինչև այժմ մանկապարտեզը կլոր տարի  գործում է 2 խմբով և 

նորմալ  աշխատանքնային ռեժիմով: 

Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ  դպրոցը կառուցվել է 1940-ականների 

վերջին: Վերջին անգամ վերանորոգվել է 35 տարի առաջ: Ներկայումս 

գտնվում է խիստ անմխիթար և վթարային վիճակում :  

Ներկայումս Պտղունք համայնքը ամբողջովին ապահովված է խմելու ջրով, 

ամբողջովին գազաֆիկացված է, գյուղի 90 տոկոսը ապահովված է 

փողոցային լուսավորության համակարգով,որից Երևան-Էջմիածին 

խճուղին` ամբողջությամբ:  

Բարերարների նախաձեռնությամբ համայնքում  կառուցվել և գործում է 

Արմենիան Լայթ Հաուս բարեգործական հիմնադրամը, որը ապաստան է 

բռնության զոհ դարձած միայնակ և անապահով կանանց  ու երեխաների 

համար:  

Համայնքում կա բուժկետ:Ինչպես նաև համայնքն ունի փոստային 

բաժանմունք: 

Համայնքի բնակիչները զբաղվում են անասնապահությամբ, 

մեղվապահությամբ, խաղողագործությամբ, պտղաբուծությամբ,արտագնա 

աշխատանքով: Մայրաքաղաքին շատ մոտ գտնվելու պատճառով 

բնակիչների մի մասն աշխատում է Երևանում: 

Պտղունք համայնքից են ժողովրդական երգիչ ՀՀ վաստակավոր գործիչ 

Գևորգ Չաքմանյանը, ինչպես նաև օպերային երգչուհի Թեհմինե 

Եղիազարյանը, ով երգում է Միլանի, Պետերբուրգի,Վիեննայի և այլ հայտնի 

բեմերում: 

Պտղունք համայնքի վարչական տարածքը սահմանակից է Մուսալեռ, 

Արևաշատ, Զվարթնոց, Բաղրամյան և Նորակերտ համայնքներին: 

Համայնքով անցնում է  միջպետական նշանակություն ունեցող  

Երևան-Էջմիածին խճուղին, որի երկարությունը համայնքի տարածքում 

կազմում է 1.5 կմ:  

Ներկայումս համայնքն ունի 2100 բնակիչ, որից 20-ը Սիրիայից 

ներգաղթյալներ են: Համայնքում ապրում են 240 դպրոցահասակ երեխաներ, 

սակայն դպրոցի անմխիթար լինելու պատճառով տեղի միջնակարգ դպրոց 

են հաճախում միայն 140 աշակերտներ: մանկապարտեզում կան 65 սաներ: 

Իսկ համայնքից ամեն օր տարբեր համալսարաններ են գնում մոտ 50 

ուսանողներ: Այժմ համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 426 հա  և և 

գտնվում է ծովի մակերևույթից  
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