Շողակաթ, համայնք Գեղարքունիքի մարզում։ Ներառում է Աղբերք, Շողակաթ,
Արտանիշ, Դրախտիկ, Ծափաթաղ, և Ջիլ գյուղերը: Համայնքը ստեղծվել
է 2017թվականի հունիսի 9-ին ՀՀ Ազգային ժողովում համայնքների խոշորացման
օրինագծով։ Կենտրոնը Շողակաթ գյուղն է։ Համայնքի տեղական ինքնակառավարման
մարմինների առաջին ընտրությունները կայացել են 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին :
Շողակաթ գյուղը/ նախկինում՝ Շորժա/ հիմնադրվել է 1810-ական
թվականներին Ռուսաստանի Մոլդովիայի մարզից եկած աքսորականների միջոցով։
Գյուղը նախկինում կրել է Նադեժդինո անվանումը։ 1932 թ. Նադեժդինո գյուղը
վերանվանվել է Շորժա:Գտնվում է Սևանա լճի ափից 200 մ հեռավորության վրա,
մարզկենտրոնից 95 կմ հյուսիս –արևելք :Բնակչությունը նախկինում եղել է միատար,
բնակվել են միայն մոլդովացիներ։ 20-րդ դարի սկզբից գյուղում բնակություն են
հաստատել նաև թրքախոս աղկոյանլու և կարակոյանլու ցեղի ներկայացուցիչներ։
1989-1992 թթ. գյուղը վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից եկած փախստականներով
և Արծվաշենից բռնի տեղահանվածներով։: Բնակավայրը գտնվում է ծովի
մակերևույթից 1930-1980 մ բարձրության վրա: Բնակչությունը զբաղվում է
անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, բանջարաբուծությամբ, հացահատիկի և
կերային կուլտուրաների մշակությամբ: Ունի քրոմիտի պաշարներ: Գյուղի միջով է
անցնում Երևան-Զոդ ավտոճանապարհը և Երևան-Զոդ երկաթուղին։ Գյուղում գործում
է միջնակարգ դպրոց, նախակրթարան, բուժկետ, երկաթուղային կայարան,
օդևերևութաբանական կայան, մի քանի հանգստյան տներ։ Գյուղում և շրջակայքում
պահպանվել են մ.թ.ա. 1-ին հզմ .բերդի ավերակներ, դամբարաններ/ մ.թ.ա. 2-րդ -1-ին
հզմ/ ,եկեղեցի / 17-րդ դար/ մատուռներ և այլ հնություններ:
Աղբերք բնակավայրը գտնվում է Արեգունի լեռների հարավ –արևելյան մասից դեպի
Արտանիշի թերակղզի իջնող Ճանապարհի վրա ,մարզկենտրոնից 68 կմ հյուսիս
արևելք: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 2150 մ բարձրության վրա :
Աղբերք է վերանվանվել 1991 թ. նախկինում կոչվել է Աղբուլաղ: Բնակչությունը
զբաղվում է անասնապահությամբ,հացահատիկի և կերային կուլտուրաների
մշակությամբ: Գյուղից հյուսիս պահպանված է հայկական հին գերեզմանոց/ 17-18-րդ
դդ/ / Աղբուլաղ/ :
Արտանիշ բնակավայրը գտնվում է Սևանա լճի Արտանիշի ծոցի ափին : Բնակավայրը
գտնվումէ ծովի մակերևույթից 1975 մ բարձրության վրա: Բնակչությունը զբաղվում է
անասնապահությամբ , դաշտավարությամբ : Գյուղի արևմտյան եզրին է գտնվում
Արտանիշի /մ.թ.ա. 2-րդ 1-ին հզմ/ ,իսկ հարավային մասում ՝Դաշալեռ /մ.թ.ա. 1-ին հզմ /
կիկլոպյան ամրոցներ: Արտանիշից ոչ հեռու կան երեք եկեղեցիներ/Արտավուճ
Արտունջ/;
Ջիլ բնակավայրը գտնվում է Սևանի լեռների լճահայաց լանջին , Վարդենիս տանող
ճանապարհին , Ջիլ գետակի ափին: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 2040
մ բարձրության վրա : Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ ,
հացահատիկի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ : Գյուղի հյուսիսային եզրին
՝թեք սարալանջին կա եկեղեցի / 16-17 –րդ դ.դ. /,իսկ հյուսիս արևելյան մասում ՝
15-18-րդ դդ .խաչքարերով գերեզմանոց /Ճիլ/:
Դրախտիկ բնակավայրը /նախկինում՝ Թոխլուջա/ գտնվում է Արեգունի լեռների
հարավային լանջին ,Սևանա լճի ավազանի Դրախտիկ գետի ափին , 1991 թվականին
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վերանվանվել է իր հին ՝ Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհի Սոթք գավառում հիշատակվող
Դրախտիկ անվամբ : Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1980 մ բարձրության
վրա: Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ ,հացահատիկի մշակությամբ :
Գյուղի մոտակայքում կան հին եկեղեցու ավերակներ ,մի քանի խաչքար , գյուղատեղի
և գերեզմանոց/ 15-19-րդ /
Ծափաթաղ բնակավայրը գտնվում է Սևանի լեռների հարավ արևմտյան
լանջին ,Տանձուտ գետի գետաբերանի շրջանում մարզկենտրոնից 100 կմ հյուսիս
արևելք : Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1950 մ բարձրության վրա:
Ծափաթաղ վերանվանվել է 1991թ. : Բնակչության մեծ մասը 1988-1989-ին Ադրբեջանից
բռնագաղթվածներ են : Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ ,
հացահատիկի մշակությամբ: Գյուղից 3 կմ արևելք կա դամբարանադաշտ / մ.թ.ա. 2-րդ
-1-ին հազարամակ? , 1, 5 կմ հարավ արևելք ՝ խաչքարերով գերեզմանոց/ 14-18 –րդ դդ/
/Կզլքենդ/

Շողակաթ համայնքը գտնվում է Արեգունի լեռների հարավ –արևելյան մասից դեպի
Արտանիշի թերակղզի իջնող Ճանապարհին ,Սևանի լեռների լճահայաց լանջին :
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 95-105 կմ ,մայրաքաղաքից ՝110կմ :
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