Ախլքալաքում ձույնը արդիական տեխնիկայուվ են մաքրում
Ախլաքալաքի սերվիս կենտրոնը արդեն երեք տարի է ինչ գործում է: Ինչպես կենտրոնի
տնօրեն Արﬔն Բիչզախչյանն է ասում, այդ երեք տարին նրան եւ կենտրոն աշխատակիցներին
ցույց տվեց, թե ինչ է հարկավոր Ախալքալաքի բնակչության կենսապայմանները բարելավելու
համար:
«Ախալքալաքի ձﬔռը սառը եւ ձնառատ է: Այդ ժամանակ մայթերը սառչում են, ինչ
հետիոտների համար բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծում: Այդ ժամանակ շատ է ինչպես թեթեւ
ﬖասվածքները, այնպես էլ ծանր կոտրվածքները» - ասում է պարոն Արﬔնը:
Խնդիրը լուծելու համար հարկավոր էր ձեռք բերել համապատասխան տեխնիկա, որի համար
քաղաքապետարանը չկարողացավ հատկացնել ամբողջ գումարը: Սերվիս կենտրոնի
տնօրենը օգնության համար դիﬔց LAG-ին: Նշված կազմակերպության կողﬕց ստացավ
հանձնարարականներ եւ նախագիծը գրվեց հաշվի առնելով օգտակար խորհուրդները:
Արդյունք էլ չուշացավ եւ ENPARD-ի ծրագրի շրջանակներում, կենտրոնը ձույն մաքրող
ﬔքենան ձեռք բերելու համար անհարժեշտ գումարի 65% ստացավ, իսկ 35% տեղական
մունիցիպալ ֆոնդը մարեց:
Ձույն մաքրող ﬔքենան իր ֆունկցիան անցած ձﬔռ արդեն կատարել է եւ շատ
Ախալքալաքցիների սրտերն էլ շահել: Նրանցից ﬔկը Երիտասարդ Ախալքալաքցի Գեւորգ
Մկրտչյանն է:

Employees: 2 locals
Total budget of the project: GEL 128,348.00
EU share: GEL 78,348.00
Co-ﬁnancing: GEL 50,000.00

«Մեծ հաճույք եմ ստանում, որ իմ համաքաղաքացիների համար օգտակար գործ եմ անում:
Դոնորի եւ մունիցիպալ ֆոնդի կողﬕց հատկացված գումարով ձեռ բերած ﬔքենան ﬔզ
ամռանն էլ օգնեց: Ես եւ իմ կոլեգան աﬔն օր հերթապահությամբ աշխատում էինք եւ
քաղաքում թափոններն էինք հավաքում: Շատ ուրախ եմ, որ Ախալքալաքցիները մաքուր եւ
անվտանգ ﬕջավայրում են ապրում» - ասում է Գեւորգը:
Սերվիս կենտրոնի տնօրենը, յուրաքանչյուր Ախալքալաքցու անունից, շնորհակալություն է
հայտնում Եվրաﬕությանը GIPA-ին, LAG-ին եւ մունիցիպալ ֆոնդին, որոնց օգնությամբ էլ
որոշ չափով բարելավվեց Ախալքաքացիների կենսապայմանները: Արﬔն Բիչախչյանի
խոսքերով, քաղաքը էլի շատ բանի կարիք ունի հարմարավետ ﬕջավայր ստեղծելու համար
եւ նա հույս ունի, որ դոնորները, տեղական իշխանությունը եւ մասնավոր ոլորտը ﬕասնական
ուժերով մունիցիպալիտետում էլի բազմաթիվ օգտակար նախագծեր կիրագործեն:

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ »õ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇª (ENPARD)-·ÛáõÕÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ» Ý³Ë³·ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
Ü³Ë³·ÇÍÁ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÁ,
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëÙ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ (DRDVE/GIPA):
Ü³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý Ø»ñëÇ øáñ÷ëÁ, ELVA Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÎáñÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:
ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ »õ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ENPARD-Ç Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÛáõç»áíª 179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ
¿ ·ÛáõÕáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë í»µ-Ï³ÛùÁª www.enpard.ge.

