Ախալքալաքում նորարարարական ավտոտեխսպասարկման կենտրոնի բացում:
Ավտոտեխսպասարկման սեփականատար՝ Սասունիկ Ասլյանյանը Ախալքալաքիում
Եվրաﬕության կողﬕց հայտարարած դրամաշնորհային մրցույթի մասին համացանցի
ﬕջոցով իմացավ: Չնայած նրան, որ սպասարկումը իրականացնում էին արհեստին
արտասահմանում տիրապետած մարդիկ, այս բիզնեսի զարգացման համար դա
բավական չէր՝ հին սարքավորուﬓերով անհնարին էր արդյունավետ սպասարկել
ժամանակակից ավտոﬔքենաների սեփականատերերեին:

Նախագծի արդյունքում զբաղվեց՝2 տեղացի
Նախագծի ընդհանուր բյուջեն՝ 38,605.83 լարի
Եվրաﬕության ֆինանսավորումը՝ 27,783.00 լարի
Համաֆինանսավորումը՝ 5,573.00 լարի

Դեռ 1992 թվականից Եվրաﬕությունը օդի որակի բարելավման նպատակով,
ավտոﬔքենաների հետ կապված նոր կանոնակարգեր մտցրեց, ինչը նշանակում էր
նոր չափանիշի հաստատում ավտոﬔքենայի արտանետման համար: Արտանետման
համար Եվրո չափանիշների հաստատման նպատակը օդում հետեւյալ ﬖասակար
նյութերի արտանետուﬓերի նվազեցուﬓ էր՝ ազոտի օքսիդ (NOx), ածխածնի մոնօքսիդ
(CO), հիդրոկարբոններ (HC) եւ փոշու մասնիկներ (PM):
Վրաստանի դիզելի որակը Եվրո-4-ի չափանիշին 2019 թվականի հունվարի 1-ից
հավասարվեց եւ կամաց-կամաց պլանավորվում է անցնել Եվրո-5-ի եւ Եվրո-6-ի:
Ավտոտեխսպասարկման սեփականատերերին անհրաժեշտ է ձեռք բերել նոր
կահավորանք, ինչը հավելյալ ծախսերի հետ է կապված: Սասունիկ Ասլանյանը
դրամաշնորհային առաջարկը LAG-ի օգնությամբ պատրաստեց եւ ENPPARD-ի
նախագծի շրջանակներում ստացավ ֆինանսական աջակցություն:

Այսօրվա դրությամբ ավտոսպասարկման ծառայությանը այն վարորդներն էլ են դիմում,
ովքեր պետք է անցնեն պետական տեխզննում: Ինչպես պարոն Սասունիկն է ասում, նրանց
կողﬕց ստուգված ավտոﬔքենաները արգելքի չեն հանդիպում եւ առաջին իսկ անգաﬕն
հաջողությամբ ստանում են դրական գնահատական:
Նախագծի շրջանակներում ձեռք բերված կահավորանքով, այսօր ավտոտեխսպասարկման
համար իրենից խնդիր չի ներկայացնում սահմանել CO, HC եւ PM մակարդակը:
«Հայտնում ենք, որ շրշանի զբոսաշրջային պոտենցյալը աճում է եւ նմանատիպ
ավտոտեխսպասարկման առակայությունը շատ կարեւոր է, քանի որ այցելուները հաճախ
Եվրո 5 եւ Եվրո 6 չափանիշի շարժիչով ﬔքենաներով են այցելում եւ հաճախակի են
դիմում ﬔզ սպասարկման համար: Ըստ ﬔր տեղեկության, Վրաստանի մասշտաբով
ﬕակ ավտոտեխսպասարկուﬓ ունենք ﬔնք, որը հաճախորդին այսպիսի բազմակողմանի
կոմպլեքսային ծառայություն է առաջարկում», - ասում է Սասունիկ
Քիմմաքրում, ավտոլվացման կետ, ավտոթյունինգ, յուղ փոխել եւ սա ծառայությունների
լրիվ ցանկը չէ, որը ավտոտեխսպասարկումը առաջարկում է հաճախորդին: Ախալքալաքիի
մունիցիպալիտետի 7 (2 նախագծի շրջանակներում) բնակիչ արդեն զբաղավծ է
ավտոտեխսպասարկման ծառայությունում: Նրանց հիﬓական մասը աշխատում էր
արտասահմանում: Իսկ այսօր նրանց հնարավորություն տրվեց, վերադառնալ
ընտանիքներին եւ հայրենի Ախալքալաքիում գտնել ապրուստի ﬕջոց:
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇª (ENPARD)-·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ»
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Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÛáõç»áíª 179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá:
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