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Այս տեղեկատվական գրքույկը պատրաստված է աղբահանություն իրականացնողների և հանրության համար։ 

Այն ներկայացնում է թափոնների կառավարման փորձի մասին պատմական ակնարկ, պատմում է ժամանակակից 

աշխարհում պլաստիկ թափոնների առանձնացման և վերամշակման անհրաժեշտության մասին։ 

Գրքույկում ներկայացված են Հայաստանում պլաստիկ թափոնների  տեսակավորման առանձին փորձերը, 

ձեռքբերումները և քաղված դասերը։ Գրքույկը անդրադառնում է նաև պլաստիկ 

թափոնների առանձնացման և վերամշակման փորձին Դիարբեքիրում (Թուրքիա)։
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ՐԲԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻՆؤ»

Այս նախաձեռնٳթյան հեղինակը «Ուրբան» հիմնադրամն է։ Կազմակեր-

պٳթյٳնը դեռևս 2008 թվականից շարٳնակաբար աշխատել է համայնք-

ների հետ Հայաստանի ամբողջ տարածքٳմ՝ քաջալերելով, կրթելով հա-

մայնքների բնակչٳթյանը և աղբահանٳթյան պատասխանատٳներին, 

տրամադրելով համապատասխան կարողٳթյٳններ և ենթակառٳցվածք-

ներ պլաստիկ աղբի տեսակավորٳմն և վերամշակٳմն իրականացնելٳ հա-

մար։ Սկսելով Ալավերդիից` այսօր այս գործելակերպը տարածվել կամ տա-

րածվٳմ է Հայաստանի ավելի քան 20 համայնքներٳմ, իսկ Սյٳնիքի մարզի 

Կապան համայնքٳմ շٳտով կշահագործվի պլաստիկ աղբի վերամշակման 

առաջին արտադրամասը։ 
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Մաքուր է ոչ թե այնտեղ, որտեղ մաքրում են, 
այլ այնտեղ, որտեղ չեն աղտոտում:

«
»
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ՆԱԽԱՁԵՌՆؤԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Ուրբան» հիմնադրամի այս նախաձեռնٳթյան 

նպատակն էր խթանել պլաստիկ աղբի կառա-

վարման ոլորտٳմ համագործակցٳթյٳնը Հա-

յաստանի և Թٳրքիայի քաղաքացիական հա-

սարակٳթյան կազմակերպٳթյٳնների, աղ-

բահանٳթյան մասնագետների, պատասխա-

նատٳ իշխանٳթյٳնների, ինչպես նաև գոր-

ծարարների միջև:  

Թٳրքիան զգալի առաջընթաց է գրանցել 

պլաստիկ աղբի վերամշակման ٳղղٳթյամբ։ 

Այնտեղ գործٳմ են աղբի վերամշակման ոլոր-

տٳմ կայացած ձեռնարկٳթյٳններ։ Հայաս-

տանը դեռ առաջին քայլերն է անٳմ ընդհա-

նٳր կենցաղային աղբից պլաստիկի առանձ-

նացման և վերամշակման ٳղղٳթյամբ։ 

Քանի որ այս խնդիրը երկٳ երկրների շահա-

կիրների հետաքրքրٳթյան կենտրոնٳմ էր, այս 

նախաձեռնٳթյٳնը հնարավորٳթյٳն ընձե-

ռեց լٳծٳմների կամ մեղմացնող միջոցա-

ռٳմների, իրենց երկրների լավագٳյն փորձի  

փոխանակման շٳրջ քննարկٳմների կազմա-

կերպման։ Մասնակիցները, բացի քննար-

կٳմներից, այցելեցին պլաստիկ աղբի վերա-

մշակման գործարաններ և ծանոթացան ար-

տադրական գործընթացին։ Ի լրٳմն կրճատ-

մանը՝ պլաստիկ աղբի վերամշակٳմը ոչ միայն 

կկանխարգելի դրա տարածٳմը, այլ նաև այն 

կփոխակերպի հանրային բարիքի և տնտեսա-

կան հնարավորٳթյٳններ կստեղծի գործա-

րարների և բնակչٳթյան համար։

Պլաստիկ աղբի կառավարման ոլորտٳմ երկٳ 

երկրներٳմ առկա հաջողված գործելակերպի 

պատմٳթյٳնները ներառվել են այս գրքٳյ-

կٳմ, որի տարածٳմը երկٳ երկրների շահա-

գրգիռ հասարակական, մասնավոր և պետա-

կան կազմակերպٳթյٳնների շրջանٳմ կարող 

է նպաստել ոլորտٳմ փորձի ٳ հմտٳթյٳնների 

բարելավմանը։

«Ուրբան» հիմնադրամը շնորհակալٳթյٳն է 

հայտնٳմ Եվրասիա համագործակցٳթյٳն 

հիմնադրամին, Եվրամիٳթյանը և Շվեդիայի 

արտաքին գործերի նախարարٳթյանը նախա-

ձեռնٳթյանը աջակցելٳ համար։
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ԱՂԲԱՀԱՆؤԱՆ 

ՊԱՏՄؤؤՆԻՑ

Շրջակա միջավայրին և մարդٳ առողջٳթյանը 

աղբի հասցրած վնասների մասին այսօր շատ է 

խոսվٳմ, առկա են բազմաթիվ տեղեկատվա-

կան նյٳթեր և ٳսٳմնասիրٳթյٳններ: Աղբը 

կարող է տարածվել քամٳ, աղբաթափման 

վայր թափանցող կենդանիների միջոցով, 

մարդկանց և տնտեսվարող սٳբյեկտների մի-

ջոցով: Չկառավարվող աղբը հղի է բացասա-

կան հետևանքներով. աղբավայրի մեծ հատ-

վածներ մշտապես այրվٳմ են: 

Աղբահանٳթյան խնդիրը մարդկٳթյան առաջ 

ծառացել է դեռ շատ վաղٳց: Տարբեր ժամա-

նակաշրջաններٳմ մարդիկ փորձել են լٳ-

ծٳմներ առաջարկել աղբի կառավարման ٳղ-

ղٳթյամբ, որոնք ընկած են ներկա համաշխար-

հային փորձի հիմքٳմ: 

Ÿ Դեռևս մ.թ. 3000 տարի առաջ Կրետե 

կղզٳմ աղբը հեռացվٳմ էր այդ նպատակով 

հատٳկ փորված հորերٳմ, իսկ այնٳհետև 

ծածկվٳմ հողաշերտով: 

Ÿ Մեզ հասած՝ աղբահանٳթյանը վերաբերող 

առաջին օրենքը, որով սահմանվٳմ էին աղ-

բի հեռացման կանոնները, ընդٳնվել է մ.թ. 

2500 տարի առաջ Աթենքի իշխանٳթյٳն-

ների կողմից. պոլիսի քաղաքացիները պար-

տավոր էին աղբը հեռացնել քաղաքից 

առնվազն 1.5 կմ այն կողմ: 

Ÿ 11-րդ դարٳմ Ճապոնիայٳմ կատարվեց աղ-

բի վերամշակման առաջին փորձը. հավա-

քٳմ էին հին թٳղթը և վերամշակելով՝ ստա-

նٳմ նորը: 

Ÿ 14-րդ դարٳմ Անգլիայٳմ և Ֆրանսիայٳմ 

սահմանվեցին տٳգանքներ քաղաքի փո-

ղոցների աղտոտման համար: 

Ÿ Անգլիայٳմ և Գերմանիայի շատ քաղաքնե-

րٳմ արգելվեց ջրային ավազանների մեր-

ձակայքٳմ աղբի նետٳմը:  

Ÿ 16-րդ դարٳմ Անգլիայի թագٳհին հատٳկ 

հարկային արտոնٳթյٳններ շնորհեց աղբի 

հավաքման և տեղակայման համար: 

Ÿ 18-րդ դարٳմ ԱՄՆ անկախٳթյան պատե-

րազմի ժամանակ վերաձٳլման ենթակա մե-

տաղական թափոնների հավաքٳմն ٳ պա-

հեստավորٳմը յٳրաքանչյٳրի հայրենսի-

րական պարտքն էր համարվٳմ, քանի որ 

զգացվٳմ էր զինամթերքի համար անհրա-

ժեշտ հٳմքի պակաս:

Ÿ 19-րդ դարٳմ ԱՄՆ-ٳմ, երբ մեծ թափով 

զարգացավ ٳրբանիզացիան, աղբի ծավալ-

ները զգալիորեն աճեցին, ինչը ստիպեց քա-

ղաքային իշխանٳթյٳններին ստեղծել հա-
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մայնքային առաջին աղբահանٳթյան ծա-

ռայٳթյٳնները:   

Ÿ Նٳյն դարٳմ Նյٳ-Յորքٳմ բնակիչների 

առջև դրվեց աղբի (սննդի, թղթի, մետաղի) 

տեսակավորման պարտավորٳթյٳն: 

Դրանք նետվٳմ էին փողոցٳմ տեղադրված 

հատٳկ աղբարկղերի մեջ: Քաղաքٳմ կա-

ռٳցվեց աղբի վերամշակման առաջին գոր-

ծարանը: 

Ÿ 19-րդ դարٳմ Բրիտանական խորհրդարա-

նը օրենք ընդٳնեց աղբի պահեստավոր-

ման և վերամշակման վերաբերյալ: Նոթին-

հեմٳմ աղբից էներգիայի ստացման պրակ-

տիկայի հիմքը դրվեց: 
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ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՂԲԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐؤؤՆՆԵՐԸ

Աղբահանٳթյան արդյٳնավետ և համապար-

փակ կառավարٳմը ենթադրٳմ է աղբի տեսա-

կավորٳմ և վերամշակٳմ: 

Ժամանակակից աշխարհٳմ կենցաղային աղ-

բի բաղադրٳթյٳնը փոփոխٳթյան է ենթարկ-

վել: Շրջակա միջավայրի աղտոտվածٳթյٳնը 

ավելացել է, իսկ աղբի ծավալները մեծացել են 

կենցաղٳմ պլաստիկի և պոլիէթիլենային թա-

ղանթների կիրառմամբ: 1970-ականներից 

ԱՄՆ-ٳմ սկսվٳմ է պլաստիկ շշերի լայն կիրա-

ռٳմը կենցաղٳմ: 

Պլաստիկ շշերի (Պոլիէթիլեն տերեֆտալատ/ 

PET)՝ օգտագործٳմն անհրաժեշտٳթյٳն է 

տնտեսٳթյան մեջ, քանի որ դրանք, ինչպես 

ասٳմ են, գեղեցիկ են ինչպես բյٳրեղը, թեթև՝ 

ինչպես օճառի փٳչիկը, չեն կոտրվٳմ և ամٳր 

են պողպատի նման: Պլաստիկ շշերը հարյٳր 

տոկոսով ենթակա են վերամշակման: Իր 

տնտեսական առավելٳթյٳններով հանդերձ՝ 

պլաստիկ շշերը լٳրջ վնասակար ազդեցٳ-

թյٳն ٳնեն շրջակա միջավայրի վրա, երբ չեն 

վերամշակվٳմ, այլ նետվٳմ են շրջակա միջա-

վայր: Տարբեր տվյալներով, տարեկան 63 մի-

լիարդ պլաստիկ շիշ է նետվٳմ աղբավայրեր 

կամ օվկիանոս: Տարեկան 2.5 միլիոն տոննա 

դիօքսին է արտադրվٳմ պլաստիկ շշեր ար-

տադրող ձեռնարկٳթյٳնների կողմից: Այս 

ամենը նպաստٳմ է կլիմայի գլոբալ փոփոխٳ-

թյանը՝ տաքացմանը:

Պլաստիկ աղբը բնٳթյան մեջ կենսաբանա-

կան քայքայման չիենթարկվٳմ, սակայն են-

թարկվٳմ է լٳսային քայքայման, որը նշանա-

կٳմ է, որ այն ժամանակի ընթացքٳմ մաս-

նատվٳմ է մանր մասնիկների, որոնք կլանٳմ 

են օրգանական աղտոտիչներ (բիսֆենոլ Ա-ն 

(BPA) և պոլիքլորացված բիֆենիլը (PCB), որոնք 

աղտոտելով ջٳրը, հողը՝  հիվանդացնٳմ են 

կենդանիներին և թռչٳններին, նրանց միջոցով 

թափանցٳմ սննդի շղթա և վնասٳմ մարդٳ 

առողջٳթյանը՝ առաջացնելով անպտղٳթյٳն, 

քաղցկեղ և այլ վնասակար ազդեցٳթյٳններ 

իմٳնային, վերարտադրողական և նյարդային 

համակարգերի վրա: Հետևաբար, նշված 

վտանգները նվազեցնելٳ համար պլաստիկի 

վերամշակٳմը դառնٳմ է անհրաժեշտٳթյٳն: 

Ինչպես նշվեց, այն ձեռնտٳ է նաև տնտեսա-

կան նկատառٳմներից ելնելով:  Այսօր ընդհա-

նٳր աղբից պլաստիկի 28%-ը առանձնացվٳմ 

է ԱՄՆ-ٳմ, 78%-ը՝ Ճապոնիայٳմ և 98%-ը՝ Գեր-

մանիայٳմ:

Վերամշակման ժամանակակից մոտեցٳմնե-

րից ամենատարածվածը մեխանիկական վե-
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րամշակٳմն է, որի հիմնական քայլերից են 

լվացման միջոցով օրգանական մնացորդների 

հեռացٳմը, աղալը, հալեցնելը և արտադրանք 

ստանալٳ համար անհրաժեշտ հատկٳթյٳն-

ներով օժտված նյٳթ ստեղծելը։Սակայն մեխա-

նիկական վերամշակման տեխնոլոգիաներն 

-մներ և պլաստիկի ոչ բոٳնեն սահմանափակٳ

լոր տեսակներն են հնարավոր վերամշակել 

այդ եղանակով՝ կախված նրանց քիմիական 

կառٳցվածքից և ջերմային հատկٳթյٳննե-

րից։ Ուստի միայն պլաստիկի երկٳ տեսակ է 

ենթակա վերամշակվելٳ մեխանիկական եղա-

նակով։ Դրանք են են՝ PET-ը և PE-ն (պոլիէթիլե-

նը), որոնք կազմٳմ են տարեկան արտադրվող 

պլաստիկի համապատասխանաբար 9 և 37 տո-

կոսը։ Մնացած կոշտ կենցաղային պլաստիկ 

աղբը գրեթե ենթական չէ վերամշակման այս 

ճանապարհով։ Դրանց վերամշակման համար 

կիրառվٳմ են այլ ժամանակակից տեխնոլո-

գիաներ, օրինակ՝ քիմիական վերամշակٳմը, 

որի ընթացքٳմ պիրոլիզի (թերմոլիզի) միջո-

ցով, կատալիզատորների օգտագործմամբ 

ընտրողաբար արտադրվٳմ են գազ, վառելիք 

և մոմ։ Սակայն քիմիական վերամշակٳմը լայն 

տարածٳմ չٳնիհիմնականٳմ էներգետիկ 

ծախսերի պատճառով։

Մեկ այլ տարբերակ է այրٳմը և էներգիայի 

ստացٳմը ջերմٳթյան տեսքով։ Այրٳմը հար-

մար է խառը աղբի վերամշակման դեպքٳմ, 

քանի որ տեսակավորٳմ տեղի չի ٳնենٳմ։ 

Միևնٳյն ժամանակ, այրٳմից հետո սկզբնա-

կան նյٳթի վերօգտագործٳմը դառնٳմ է ան-

հնար։ Այն նաև էներգատար է։
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ՊԼԱՍՏԻԿԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐؤؤՆՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆؤՄ

Հայաստանٳմ, տարբեր մեծٳթյան և կենցա-

ղավարٳթյٳն ٳնեցող վեց փորձնական հա-

մայնքներٳմ կատարվել են աղբի բաղադրٳ-

թյան վերաբերյալ ٳսٳմնասիրٳթյٳններ, 

որոնց արդյٳնքները ցٳյց են տվել, որ ընդհա-

նٳր աղբի մեջ պլաստիկ շշերի մասնաբաժինը 

(ծավալային առٳմով) մոտ 30% է: 

Տարբեր հաշվարկներով, Հայաստանٳմ տա-

րեկան արտադրվٳմ է 6000 տ պլաստիկ շիշ 

(PET): Պլաստիկի տեսակավորٳմ դեռևս իրա-

կանացվٳմ է հաշված համայնքներٳմ: Ընդ 

որٳմ` տեսակավորٳմը տարբեր համայնքնե-

րٳմ տարբեր եղանակներով է տեղի ٳնենٳմ: 

Օրինակ՝ Վեդٳ և 15 գյٳղական համայնքների 

աղբահանٳթյٳնը կատարվٳմ է հիմնակա-

նٳմ աղբավայր տեղափոխվող կամ արդեն տե-

ղակայված խառը աղբից: «Ուրբան» հիմնա-

դրամի կողմից Լոռիٳմ, Տավٳշٳմ, Շիրակٳմ, 

Գեղարքٳնիքٳմ, Կոտայքٳմ, Վայոց ձորٳմ, 

Սյٳնիքٳմ իրականացված և իրականացվող 

ծրագրերٳմ աղբը տեսակավորվٳմ է աղբյٳրի 

մոտ՝ աղբարտադրողների օգնٳթյամբ: 

Հայաստանٳմ սկսվել են աղբի վերամշակման 

առաջին փորձերը։ Նախաձեռնողը մասնավոր 

հատվածն էր, որը հավաքٳմ էր պլաստիկ 

շշերը՝ համագործակցելով նաև Հայաստանի 

տարբեր համայնքների հետ։ Սակայն փորձը 

ցٳյց տվեց, որ Հայաստանٳմ տարեկան ար-

տադրվող պլաստիկի ծավալները բավարար 

չեն վերամշակման միջոցով շահٳթաբեր բիզ-

նես իրականացնելٳ համար։ Արդյٳնքٳմ, մաս-

նավոր հատվածի հետաքրքրٳթյٳնը նվազեց 

և սահմանափակվեց պլաստիկ աղբը աղալով և 

մանրափաթիլները երկրից արտահանելով։

Այս իրավիճակը ստիպեց պլաստիկի վերա-

մշակման նոր մոտեցٳմներ փնտրել։ Առա-

ջարկվٳմ է պլաստիկի սակավٳթյան հարցը 

լٳծել այն վերամշակելով այլ նյٳթերի, օրինակ՝ 

ավազի հետ խառնելով, իսկ բիզնես ծավալելٳ 

փոխարեն, ստացված արտադրանքն ٳղղել հա-

մայնքերի տարբեր ենթակառٳցվածքային 

խնդիրները լٳծելٳն։ Այս առٳմով առաջին 

փորձը իրականացվٳմ է Կապան քաղաքٳմ, 

որտեղ հիմնվելٳ է պլաստիկ թափոններից շի-

նանյٳթերի ստացման արտադրամաս։
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ԼԱՎԱԳؤՅՆ ՓՈՐՁԻ 

ՊԱՏՄؤؤՆՆԵՐ
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ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՂԲԻ 

ՏԵՍԱԿԱՎՈՐؤՄ

ԱԼԱՎԵՐԴԻՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆؤՄ 

ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՂԲԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՋԱՄԱՐՏԻԿ

Ալավերդին Հայաստանի հյٳսիս-արևելքٳմ 

գտնվող հանքարդյٳնաբերական մի քաղաք է, 

լի բնապահպանական հիմնախնդիրներով։ 

Հանքարդյٳնաբերٳթյան խնդիրներին գٳ-

մարվել էր աղբահանٳթյան անարդյٳնավետ 

կառավարման հետևանքով գոյացած բնա-

պահպանական և առողջապահական մարտա-

հրավերները, որոնք խորանٳմ էին կենցաղա-

յին աղբի բաղադրٳթյան մեջ պլաստիկի ծա-

վալների շարٳնակական մեծացմամբ։  

Ալավերդի համայնքը, ٳնենալով հոգացավ և 

առաջադեմ ղեկավար, պատրաստակամ էր 

հաղթահարելٳ մարտահրավերները։ Արթٳր 

Նալբանդյանն արդեն սկսել էր աշխատանքնե-

րը Ալավերդիٳմ՝ Հայաստանٳմ առաջին ար-

տոնագրված աղբավայրի կառٳցման ٳղղٳ-

թյամբ։ Սակայն աղբի ընդհանٳր կառավարٳ-

մը դեռևս հեռٳ էր բավարար լինելٳց։ Աղբը եր-

կար մնٳմ էր համայնքٳմ, քանի որ ֆինանսա-

կան և տեխնիկական միջոցները չէին բավա-

րարٳմ հեռացնել այն պահանջվող հաճախա-

կանٳթյամբ  վարձավճարները սահմանված ․

էին կամայական՝ առանց տնտեսական հաշ-

վարկի, համայնքը ստիպված էր իր սٳղ բյٳջեի 

հաշվին սٳբսիդավորել ծախսերի մի մասը՝ 

մնացածն ակնկալելով բնակիչներից։ Սակայն 

բնակիչները չէին վճարٳմ, քանի որ պատշաճ 

ծառայٳթյٳն չէր մատٳցվٳմ։  

Մտահոգված բնապահպանական և տնտեսա-

կան իրավիճակով՝ համայնքի ղեկավարը 

սկսեց խորհրդակցել փորձագետների և կազ-

մակերպٳթյٳնների հետ՝ հասկանալով, որ 

ստեղծված պայմաններٳմ անհրաժեշտ էր ցٳ-

ցաբերել ստեղծագործական մոտեցٳմ և գտնել 

քիչ ծախսատար, այլընտրանքային լٳծٳմներ։ 

Այդ կազմակերպٳթյٳններից մեկը՝ «Ուրբան» 

հիմնադրամը, խորհٳրդ տվեց քաղաքապե-

տին ներդնել աղբի տեսակավորման պրակտի-

կա՝ սկսելով բնապահպանական և առողջա-

պահական տեսանկյٳնից ամենավտագավո-

րից՝ պլաստիկ աղբից։ Այն հնարավորٳթյٳն 

կտար 30%-ով կրճատել արտադրվող աղբի ծա-

վալը, իսկ ապագայٳմ կստեղծեր նաև տնտե-

սական հնարավորٳթյٳններ։ Աղբի ծավալը 

կրճատելով՝ այն ավելի կառավարելի կդառնար։

Հայաստանٳմ տեսակավորման փորձ 

երբևէ չէր եղել։ Այն առաջին անգամ 

առաջարկվٳմ էր Ալավերդիٳմ։
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Քաղաքապետը սկզբٳմ թերահավատորեն մո-

տեցավ առաջարկին, որովհետև տեսակավո-

րٳմը առաջարկվٳմ էր կատարել բնակչٳ-

թյան օգնٳթյամբ, հենց իրենց տներից։ Մտա-

հոգٳթյٳնը ելնٳմ էր այն փաստից, որ բնակիչ-

ներն առանց այն էլ չէին վճարٳմ աղբահանٳ-

թյան վճարները, ավելին՝ չէին պահպանٳմ աղ-

բահանٳթյան տարրական կանոնները՝ աղտո-

տելով քաղաքն ٳ շրջակա միջավայրը։  Բացի 

այդ, Հայաստանٳմ տեսակավորման փորձ 

երբևէ չէր եղել։ Այն առաջին անգամ առաջարկ-

վٳմ էր Ալավերդիٳմ։ Սակայն մտահոգ լինելով 

քաղաքի մաքրٳթյան մասին՝ Արթٳր Նալ-

բանդյանը համաձայնեց լինել առաջինը, ով 

կփորձարկեր աղբի տեսակավորٳմը համայն-

քٳմ։ Գٳցե Ալավերդٳ բազٳմ բնապահպա-

նական խնդիրները մեղմելٳ ձգտٳմը նٳյն-

պես նրան մղեց այդ քայլին։ 

«Ուրբան» հիմնադրամի օգնٳթյամբ հայթայթ-

վեցին միջոցներ փորձնական ծրագրի համար։ 

Աջակցողը Շվեյցարիայի համագործակցٳ-

թյան կազմակերպٳթյٳնն էր։ Ծավալվեց ին-

տենսիվ հանրային իրազեկման և կրթٳթյան 

արշավ՝ համայնքային հանդիպٳմներ, սեմի-

նարներ բնակչٳթյան հետ և դպրոցներٳմ, 

կլոր սեղան քննարկٳմներ, հեռٳստաբանա-

վեճեր, սոցիալական գովազդներ։ Այնٳհետև, 

քաղաքի մի մասٳմ, ընդհանٳր աղբի աղբա-

մանների կողքին տեղադրվեցին հատٳկ աղ-

բամաններ պլաստիկ աղբի համար։

Արդյٳնքը զարմացրեց ալավերդցիներին, 

հատկապես քաղաքապետին` բնակիչներն 

առանձացնٳմ էին պլաստիկ շշերը հատٳկ աղ-

բամաններٳմ։ «Անպայման կտեսակավորենք, 

քանի որ նետٳմ ٳ աղտոտٳմ ենք փողոցը, բա-

կը, իսկ տեսակավորٳմից հետո դրանք կարող 

են այլ նպատակովպիտանի լինել», - ասٳմ է 

Ալավերդٳ բնակիչ Ռիմա Գալստյանը։ Տիկին 

Ռիման ապրٳմ է գետի ափամերձ թաղամա-

սٳմ։ Ասٳմ է՝ հաճախ է գետٳմ լողացող պլաս-

տիկ տարաներ տեսնٳմ։ Դրա համար էլ կար-

ծٳմ է, որ բնակիչները պետք է առավել պա-

տասխանատվٳթյٳն դրսևորեն շրջակա մի-

ջավայրի պահպանٳթյան նկատմամբ։ Հետա-

քրքիր էր, որ մյٳս թաղամասերի բնակիչները 

խնդրանքով դիմٳմ էին քաղաքապետարան, 

որ իրենց թաղամասերٳմ նٳյնպես տեղա-

դրվեն պլաստիկ աղբի տեսակավորման աղ-

բամաններ։ Քաղաքապետարանը պահեստա-

վորٳմ էր տեսակավորված պլաստիկը։Դրանք 

կարող էին վաճառվել պլաստիկ արտահանող 

մասնավոր ընկերٳթյٳններին կամ կٳտակվել 

հետագա վերամշակման հեռանկարով։ Բայց 

քաղաքի համար ամենակարևորն այն էր, որ 

աղբի ծավալները կրճատվեցին և շրջակա մի-

ջավայրն ազատվեց պլաստիկ թափոններից։
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ–ՄԱՍՆԱՎՈՐ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑؤؤՆ

ՔԱՂՎԱԾ ԴԱՍԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԵՏԱԳԱ 

ՀԱՋՈՂؤԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ؤԺ

Հանրային-մասնավոր համագործակցٳթյան 

նպատակը հանրային ենթակառٳցվածքների 

կամ հանրային ծառայٳթյٳնների ապահո-

վٳմն է մասնավոր հատվածի միջոցով: Նման 

համագործակցٳթյան առավելավٳթյٳնն այն 

է, որ մասնավոր հատվածը ծառայٳթյٳնները 

մատٳցٳմ է ավելի արդյٳնավետ, ավելի որա-

կով և ավելի էժան։ Այն ապահովٳմ է մասնա-

վոր հատվածի ֆինանսական, տեխնիկական և 

մասնագիտական ներդրٳմները հանրային 

ոլորտٳմ։ Ընդ որٳմ, հանրայինը պահպանٳմ 

է սեփականٳթյան իրավٳնքը ենթակառٳց-

վածքի նկատմամբ:

Հանրային և մասնավոր հատվածները կարող 

են արդյٳնավետ համագործակցել նաև աղբա-

հանٳթյան ոլորտٳմ, որը շահավետ կարող է լի-

նել բոլորի համար. շրջակա միջավյարը կպահ-

պանվի, համայնքը կմատٳցի որակյալ ծառա-

յٳթյٳններ, մասնավոր հատվածը շահٳյթ 

կստանա։  

2011թ. «Էկո-Ինջինիրինգ» (Eco Engineering) ըն-

կերٳթյٳնը սկսեց համագործակցել Հայաս-

տանի համայնքների հետ պլաստիկ թափոննե-

րի հավաքման ٳղղٳթյամբ, որոնք հետագա-

յٳմ պետք է օգտագործվեին վերամշակման և 

վաճառքի նպատակներով։ 

Այս համագործակցٳթյանն աջակցեցին ԱՄՆ 

Միջազգային զարգացման գործակալٳթյٳնը 

և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, որոնք օգնե-

ցին հետաքրքրված համագործակցող 8  հա-

մայնքներին (Ալավերդի, Վանաձոր, Սևան, 

Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Արա-

րատ, Դիլիջան) տեղադրել պլաստիկ աղբի հա-

վաքման համար հատٳկ աղբամաններ: Քա-

ղաքներին տրամադրվեցին պլաստիկի սեղմ-

ման անհրաժեշտ սարքավորٳմներ: 

Տարբեր հաշվարկներով, Հայաստանٳմ 

տարեկան կٳտակվٳմ է 6 հազար տոննա 

պոլիէթիլեն տերեֆտալատ (ՊԷՏ), որը 

բավարար չէ շահٳթաբեր վերամշակման 

գործարաններ հիմնելٳ համար։

Սեղմված պլաստիկ թափոններ, վերամշակված թափոններից 

ստացված թեփٳկներ․ լٳսանկարները՝ «Էկո-Ինջինիրինգ»-ի
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«Էկո-Ինջինիրինգ»-ի տնօրեն Հարٳթյٳն Պետ-

րոսյանը պատմٳմ է, որ ընկերٳթյٳնը պլաս-

տիկի վերամշակմամբ սկսեց զբաղվել 2009 

թվականից, հիմնեց գործարան, որտեղ հա-

մայնքներից հավաքված պլաստիկը տեսակա-

վորվٳմ էր ըստ գٳյների, լվացվٳմ էր ٳ ման-

րացվٳմ: Վերամշակված թափոններից ընկե-

րٳթյٳնը ստանٳմ էր թեփٳկներ, որոնք ար-

տահանٳմ էր Ռٳմինիա, Բٳլղարիա, վերջերս 

նաև Գերմանիա: Պլաստիկ շշերի մեծաքանակ 

հավաքման դեպքٳմ «Էկո-Ինջինիրինգ»-ը 

պատրաստ էր ներդրٳմներ կատարել ոլոտٳմ։

Համագործակցٳթյٳնն ٳնեցավ որոշակի 

հաջողٳթյٳն․

Ÿ Համայնքները կարող են զգալիորեն բարե-

լավել աղբահանٳթյٳնը մասնավոր հատ-

վածի հետ համագործակցելով:

Ÿ Համայնքները ստացան ոչ մեծ, բայց որոշա-

կի եկամٳտ, մեկ տոննա պլաստիկ շշերի դի-

մաց «Էկո-Ինջինիրինգ»-ը համայնքներին 

վճարٳմ էր 70 հազար դրամ: 

Ÿ Ընկերٳթյٳնٳմ հավաքված պլաստիկ շշե-

րը համապատասխան վերամշակٳմ անց-

նելٳց հետո արտահանվٳմ էին։ 

Համագործակցٳթյٳնը օգնեց նաև օգտակար 

դասեր քաղել.

Պլաստիկ թափոնների վերամշակٳմը ամբողջ 

աշխարհٳմ համարվٳմ է շահٳթաբեր բիզ-

նես: Տարբեր գնահատականներով, Հայաս-

տանٳմ տարեկան կٳտակվٳմ է 6 հազար 

տոննա պոլիէթիլեն տերեֆտալատ (ՊԷՏ), որը 

բավարար չէ շահٳթաբեր վերամշակման գոր-

ծարաններ հիմնելٳ համար։ «Էկո-Ինջինի-

րինգ» ընկերٳթյٳնը տարեկան վերամշակٳմ 

էր շٳրջ 1000-1500 տոննա պլաստիկ: 

«Քանի որ այսօր հավաքման մեծ ծավալներ 

չկան, բիզնեսն այս պահին այդքան էլ շահٳ-

թաբեր չէ: Գաղտնիքը ծավալների մեջ է»,- ասել 

է ընկերٳթյան տնօրենը և ավելացրել. «Արտա-

սահմանյան ընկերٳթյٳնները հետաքրքրված 

են պլաստիկ թափոններից վերամշակված 

հٳմքի ձեռք բերմամբ, քանի որ զարգացած 

երկրներٳմ կան մի շարք օրենքներ, որոնց հա-

մաձայն արտադրողները իրենց գործٳնեٳ-

թյան մեջ պետք է օգտագործեն միայն վերա-

մշակված հٳմք: Իսկ տեղական ընկերٳթյٳն-

ները չեն կարող ապահովել անհրաժեշտ ծա-

վալները»։

Քաղված այս դասերն օգնեցին Հայաստանٳմ 

պլաստիկի վերամշակման այլընտրանքային 

լٳծٳմներ գտնել։ Փորձնական ծրագիրը 

իրականացվٳմ է Կապանٳմ։
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ԱՂԲԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿؤՄ

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԻՑ՝ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐؤؤՆ. ԿԱՊԱՆ

Հայաստանի մարզերٳմ սկսած 2010թ-ից ավե-

լի ٳ ավելի շատ համայնքներ, գիտակցելով 

պլաստիկ աղբի վնասակար ազդեցٳթյٳնը 

մարդٳ առողջٳթյան և շրջակա միջավայրի 

վրա, սկսեցին առանձնացնել այն ընդհանٳր 

աղբից։ Դա հնարավորٳթյٳն էր տալիս նաև 

ավելի արդյٳնավետ կազմակերպել աղբահա-

նٳթյٳնը իրենց համայնքներٳմ։ 

Այդ համայնքներից էր Սյٳնիքի մարզկենտրոն 

Կապանը։ Համայնքն արդեն փորձարկել էր 

պլաստիկ տարաների տեսակավորٳմը։ Պայ-

քար էր սկսել պոլիէթիլենային տոպրակների 

դեմ՝ քաջալերելով օգտագործել բազմակի օգ-

տագործման տոպրակներ։ 

Ինչպես Հայաստանի շատ այլ համայնքներٳմ, 

այստեղ էլ համայնքային միջոցներով խնդիրը 

լٳծելٳ համար հնարավորٳթյٳնները սٳղ 

էին, ٳստի պետք էր այլընտրանքային միջոց-

ներ հայթայթել։

Կապանի քաղաքապետարանի թիմը համայն-

քի ղեկավար Աշոտ Հայրապետյանի առաջնոր-

դٳթյամբ լծվեցին այդ գործին՝ համագործակ-

ցելով «Ուրբան» հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի զար-

գացման ծրագրի, ԱՄՆ միջազգային զարգաց-

ման գործակալٳթյան հետ։ «Պլաստիկը 

չպետք է հայտնվի կենցաղային աղբի մեջ, 

պլաստիկը տարանջատված՝ պետք է հայտնվի 

պլաստիկի համար նախատեսված աղբարկղե-

րٳմ», համոզված է Աշոտ Հայրապետյանը։ 

Փորձը հաջողեց, բնակչٳթյٳնը աջակցեց նա-

խաձեռնٳթյանը և սկսեց առանձնացնել պլաս-

տիկ աղբը դրա համար նախատեսված հատٳկ 

աղբամաններٳմ։

Կապանի քաղաքապետ. «Պլաստիկը 

չպետք է հայտնվի կենցաղային աղբի մեջ, 

պլաստիկը տարանջատված՝ պետք է 

հայտնվի պլաստիկի համար նախատեսված 

աղբարկղերٳմ»։
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Բայց ի՞նչ անել հավաքված պլաստիկի հետ։ Քա-

նի որ Հայաստանի մի շարք համայնքներٳմ ար-

դեն կար պլաստիկի տեսակավորման փորձ, 

Կապանը հետևեց դրան՝ պահեստավորելով 

առանձնացված պլաստիկը, իսկ այնٳհետև 

հանձնելով պլաստիկի հավաքմամբ և արտա-

հանմամբ զբաղվող մասնավոր ընկերٳթյٳն-

ներին։ Կապանը տեխնիկական առավելٳթյٳն 

-ս համայնքների նկատմամբ. առանձٳներ մյٳ

նացված պլաստիկի ծավալները փոքրացվٳմ 

էին մամլիչով՝ առավել արդյٳնավետ պա-

հեստավորման և տեղափոխման նպատակով։ 

Ինչٳ՞ հանձնելٳ փոխարեն չվերամշակել 

պլաստիկ թափոնները։ Չէ՞ որ ամբողջ աշխար-

հٳմ դրանցից ստանٳմ են այլ արտադրանք, 

ավելին՝ վերամշակٳմը շահٳթաբեր բիզնես է։ 

Այս հարցը բարձրացնٳմ էին շատ համայնքնե-

րٳմ, նաև Կապանٳմ։ Պատասխանը Հայաս-

տանٳմ պլաստիկի արտադրٳթյան ծավալնե-

րի մեջ էր․դրանք բավարար չէին շահٳթաբեր 

բիզնեսի համար։ 

Սակայն Կապանի քաղաքապետարանը բիզ-

նես նպատակ չէր հետապնդٳմ։ «Ուրբան» 

հիմնադրամի խորհրդով, համայնքապետարա-

նը որոշեց պլաստիկից ստանալ շինանյٳթ, 

որոնք կٳղղվեին համայնքի ենթակառٳց-

վածքների բարելավմանը։ Հաշվի առնելով ար-

տադրٳթյան համար պլաստիկ աղբի սակա-

վٳթյٳնը՝ այն պարզապես պետք էր խառնել 

ավազի հետ և ստանալ սալահատակներ, եզ-

րաքարեր, տանիքի շինանյٳթ և այլն։ 

Այսպիսով, կշահեին բոլորը․ բնٳթյٳնը կա-

զատվեր իր համար վտանգավոր պլաստիկից, 

մարդկանց առողջٳթյան սպառնացող վտան-

գը կկանխարգելվեր, համայնքի աղբահանٳ-

թյٳնը ավելի արդյٳնավետ կիրականացվեր և 

համայնքային ենթակառٳցվածքները կբարե-

լավվեին, կստեղծվեին աշխատատեղեր։ Հե-

տագա մասնագիտական ٳսٳմնասիրٳթյٳն-

ները ցٳյց տվեցին, որ այս եղանակով ստաց-

վող շինանյٳթը շատ մրցٳնակ է շٳկայٳմ՝ հա-

մեմատած ստանդարտ շինանյٳթի հետ։

Եվրամիٳթյանը հետաքրքրեց գաղափարը, և 

որոշեց աջակցել դրա իրականացմանը։ Ներ-

դրվեցին հատٳկ պլաստիկի համար նախա-

տեսված աղբամաններ, մասնագիտացված 

աղբատար և արտադրական հոսքագիծ։

Նախաձեռնٳթյٳնը դեռ ավարտված չէ, սա-

կայն արդեն անցած ճանապարհը, համայնքի 

Դեսպան Պիոտր Սվիտալսկի, ԵՄ. 

 «Ես հٳսով եմ, որ պլաստիկը շինանյٳթի 

վերածելٳ այս գաղափարըդրական 

արդյٳնքներ կٳնենա, նոր աշխատատեղեր 

կստեղծվեն և ամենակարևորը՝ փողոցները, 

այգիներն ٳ դաշտերը Կապանٳմ ավելի 

մաքٳր կլինեն»։
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վճառականٳթյٳնը և հանձնառٳթյٳնը, հա-

մագործակցٳթյٳնը տարբեր գործընկերների 

հետ, կատարված ներդրٳմները վկայٳմ են 

այն մասին, որ հաջողٳթյٳնն անխٳսափելի է 

լինելٳ։ Պլաստիկի վերամշակٳմից ստացված 

առաջին շինարարական արտադրանքն 

ակնկալվٳմ է ստանալ շատ շٳտով։

«Ես հٳսով եմ, որ պլաստիկը շինանյٳթի վե-

րածելٳ այս գաղափարը դրական արդյٳնք-

ներ կٳնենա, նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն 

և ամենակարևորը՝ փողոցները, այգիներն ٳ 

դաշտերը Կապանٳմ ավելի մաքٳր կլինեն», 

նշեց Հայաստանٳմ ԵՄ պատվիրակٳթյան 

ղեկավար, դեսպան Պիոտր Սվիտալսկին։

Հոսքագծի գործարկٳմից հետո Կապանٳմ 

նախատեսվٳմ է բացել 35 աշխատատեղ։
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ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՂԲԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑؤՄԸ 

ԳՅؤՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔؤՄ
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ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԳՅؤՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՆԱԵՎ ԱՌԱՋԻՆՆ ԷՐ 

ԱՂԲԱՀԱՆؤԱՆ ՈԼՈՐՏؤՄ 

ՆՈՐԱՄؤԾؤԱՄԲ

Հայաստանի գյٳղական համայնքներٳմ պատ-

շաճ աղբահանٳթյٳն չի իրականացվٳմ։ Բազ-

մաթիվ պատճառներիցարժե նշել կառավար-

ման ռազմավարٳթյան, ֆինանսական միջոց-

ների, սահմանված աղբավայրերի, աղբի տե-

սակավորման մշակٳյթի, բնապահպանական 

մտածելակերպի, ինչպես նաև մասնավոր հատ-

վածի հետ արդյٳնավետ համագործակցٳ-

թյան բացակայٳթյան մասին։

Համայնքի ղեկավար Արծրٳնի Իգիթյանը, ինչ-

պես շատ համայնքների ղեկավարներ, մտա-

հոգ էր համայնքի աղբահանٳթյան խնդրի կար-

գավորմամբ։ Երկար տարիներ ղեկավարելով 

համայնքը՝ քաջածանոթ էր խնդրին, սակայն 

ստանդարտ մոտեցٳմները արդյٳնավետ 

չէին։ Տարիների փորձնայս հարցٳմ էլ օգնեց։ 

Համայնքապետը մշտապես համագործակցٳմ 

էր միջազգային և տեղական զարգացման կազ-

մակերպٳթյٳնների հետ, որի շնորհիվ հա-

մայնքի մի շարք ենթակառٳցվածքներ բարե-

լավվեցին՝ նորարարական և արդյٳնավետ լٳ-

ծٳմներով։ Արծրٳնի Իգիթյանն այս ճանապա-

րհն ընտրեց նաև աղբահանٳթյան հարցٳմ։

Համագործակցելով «Ուրբան» հիմնադրամի 

հետ՝ համայնքը ٳնեցավ աղբահանٳթյան 

ռազմավարական պլան, տնտեսապես հիմնա-

վորված և հաշվարկված սակագին, վարձա-

վճարների հավաքագրման և հաշվարկման 

գործիք։ Իսկ ամենակարևոր նորամٳծٳթյٳնը 

պլաստիկ աղբի տեսակավորٳմն էր կենցաղա-

յին ընդհանٳր աղբից։

Նորվեգիայի դեսպանատան աջակցٳթյամբ 

ձեռք բերվեցին պլաստիկ աղբի տեսակավոր-

ման հատٳկ աղբամաններ։  Դրանք 26 էին, 

դեռևս բավարար չէին ամբողջ համայնքի հա-

մար, սակայն ապահովٳմ էին գերազանց 

սկիզբ աղբի ծավալների նվազեցման և պլաս-

տիկ աղբի վերօգտագործման ճանապարհին։ 

Ախٳրյան համայնքը նٳյնպես իր ֆինանսա-

կան ներդրٳմն ٳնեցավ պլաստիկի համար հա-

տٳկ աղբամանների ձեռքբերմանը։ 

Սակայն աղբամաններ տեղադրելը բավարար 

չէր, համայնքի բնակիչները նٳյնպես պետք է 

Հայաստանի ամենամեծ 

գյٳղական համայնքը, 

առաջինն էր գյٳղական 

համայնքներից, որ սկսեց 

տեսակավորել պլաստիկ աղբը՝ առաջ 

անցելով նաև տասնյակ քաղաքային 

համայնքներից։
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համագործակցեին, որպեսզի պլաստիկ աղբը 

տեսակավորվեր։ Արծրٳնի Իգիթյանը վստահ 

էր, որ ախٳրյանցիները կգիտակցեն խնդրի 

կարևորٳթյٳնն ٳ կաջակցեն նախաձեռնٳ-

թյանը. «Կսովորենք այդ մշակٳյթին և պլաս-

տիկ շշերը կառանձնացնենք հատٳկ աղբարկ-

ղերٳմ տեղադրելٳ համար։ Դա իմ և՛ 

խնդրանքն է, և՛ պահանջը (բնակչٳթյանը)»։

Բնակչٳթյան մասնակցٳթյٳնն ٳ աջակցٳ-

թյٳնը խիստ կարևորٳմ էին նաև «Ուրբան» 

հիմնադրամի փորձագետները, ովքեր գտնٳմ 

էին, որ նٳյնիսկ լավագٳյն պայմանների ապա-

հովման դեպքٳմ, եթե բնակչٳթյٳնը չցանկա-

նա մաքٳր պահել իր շրջակայքը, իր համայն-

քը, ցանկացած նախաձեռնٳթյٳն հաջողٳ-

թյٳն չի ٳնենա։ Փորձագետների գնահատ-

մամբ՝ Ախٳրյանٳմ արտադրված պլաստիկ 

աղբի առանձնացման համար անհրաժեշտ էր 

մոտ 50 հատٳկ աղբաման, որից 26-ն արդեն 

տեղադրված էր։ Այն թաղամասերٳմ, որտեղ 

հատٳկ աղբամաններ դեռ չկային, բնակիչնե-

րին խորհٳրդ էր տրվٳմ պլատիկ շշերը 

առանձնացնել պարկերի մեջ ևտեղադրել ընդ-

հանٳր աղբի աղբամանների կողքին, որպես-

զի համայնքի կոմٳնալ ծառայٳթյٳնը հեշտٳ-

թյամբ հեռացներ դրանք։

Համայնքը սկսեց սերտորեն աշխատել բնակ-

չٳթյան տարբեր շերտերի հետ՝ պատանիների 

և երիտասարդների ٳժերով կազմակերպելով 

քայլարշավներ և հորդորելով բնակչٳթյանը 

աջակցել համայնքին և առանձնացնել պլաս-

տիկ աղբը։ Կազմակերպվեցին նաև համայն-

քային շաբաթօրյակներ, որին մասնակցեցին 

թե՛ երեխաները, և թե՛ մեծահասակները։ Հա-

մայնքի տարբեր հատվածներٳմ տեղադրվե-
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ցին ցٳցանակներ, որոնք բնակչٳթյանը իրա-

զեկٳմ էին պլաստիկ աղբի առանձնացման և 

հատٳկ աղբամաններٳմ դրա տեղավորման 

մասին։ Այս միջոցառٳմներին զٳգահեռ տե-

ղադրվեցին պլաստիկ աղբի համար նախա-

տեսված աղբամանները։

Բնակիչները սկսեցին առանձնացնել պլաս-

տիկ։ Համայնքապետարանի կոմٳնալ ծառա-

յٳթյٳնը հավաքٳմ էր պլաստիկը և պահես-

տավորٳմ։ Դրանց հետագա ճակատագրի 

հետ կապված՝ կար երկٳ ճանապարհ. կա՛մ շա-

րٳնակել պահեստավորել հետագա հնարա-

վոր վերամշակման նկատառٳմով, կա՛մ հանձ-

նել պլաստիկի արտահանմամբ, վերամշակ-

մամբ զբաղվող մասնավոր ընկերٳթյٳններին։ 

Լٳծվեց նաև աղբամանների խնդիրը։ «Ուր-

բան» հիմնադրամի խորհրդով՝ Ախٳրյան հա-

մայնքը դիմեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին և 

ստացավ լրացٳցիչ աղբամաններ մյٳս թաղա-

մասերի համար։

Նախաձեռնٳթյٳնը հաջողٳթյٳն ٳնեցավ։ 

«Մենք շնորհակալ ենք Ախٳրյանի բնակչٳ-

թյանը, որ արձագանքեց և գիտակցեց պլաս-

տիկ աղբի տեսակավորման կարևորٳթյٳնը։ 

Այսօր Ախٳրյանٳմ տեղադրված են հատٳկ 

աղբամաններ, որտեղ, իրոք, պլաստիկ են նե-

տٳմ։ Մեր մտավախٳթյٳնը, որ մարդիկ 

պլաստիկը չեն առանձնացնի և խառը աղբ 

կնենտեն, բարեբախտաբար չիրականացավ»,- 

նշٳմ է Արմինե Թٳխիկյանը «Ուրբան» հիմնա-

դրամից։ Այստեղ մարդիկ հասկացան, որ 

պլաստիկը պետք է հավաքել, առանձնացնել 

ընդհանٳր աղբից և տեղադրել նախատեսված 

աղբարկղերٳմ։ Ավելին, ոգևորվելով հաջողٳ-

թյٳնից, Ախٳրյան համայնքը, արդեն որպես 

բազմաբնակավայր համայնք, նախաձեռնել է 

պլաստիկ աղբի տեսակավորٳմ և հավաքٳմ 

նաև համայնքի մյٳս բնակավայրերից։
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ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑؤؤՆԸ ՈՐՊԵՍ 

ԱՂԲԱՀԱՆؤԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԱՐԴՅؤՆԱՎԵՏ ՁևԱՉԱՓ.

«Վեդի միջհամայնքային միավորման» 

փորձը

Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերٳմ 

արդյٳնավետ աղբահանٳթյٳն իրականաց-

նելը դեռևս հնարավոր չէ, բացառٳթյամբ մի 

քանի քաղաքային համայնքներից։ Խնդիրները 

փոխկապակցված են պատճառահետևանքա-

յին կապերով. հավաքագրٳմը ցածր է, քանի 

որ որակյալ ծառայٳթյٳն չի մատٳցվٳմ։ 

Որակյալ ծառայٳթյٳն չի մատٳցվٳմ, որով-

հետև համայնքային բյٳջեն սٳղ է ներ-

դրٳմներ կատարելٳ համար, իսկ հավաքա-

գրված գٳմար բավարար չէ, քանի որ սահման-

ված սակագինը տնտեսապես հիմնավորված 

չէ, ցածր է։ Տնտեսապես հիմնավորված սա-

կագնի դեպքٳմ բնակչٳթյٳնը ստիպված կլի-

նի ավելի մեծ գٳմար վճարել։ Իսկ Հայաստա-

նի գրեթե բոլոր գյٳղական բնակավայրերն 

-ստի ծաٳ ,նٳթյٳնեն սակավաթիվ բնակչٳ

ռայٳթյան ինքնածախսա ծածկման համար 

պահանջվող գٳմարը բնակչٳթյան համար կա-

րող է զգալի բեռ լինել։ 

Պատշաճ ներդրٳմներ կարող է ապահովել 

մասնավոր հատվածը, բայց չի անٳմ, քանի 

որսակավաթիվ բնակչٳթյամբ մեկ գյٳղական 

համայնքը չի կարող ապահովել շահٳթաբեր 

գործٳնեٳթյٳն։ Մասնավորին անհրաժեշտ է 

գործٳնեٳթյան ավելի մեծ աշխարհագրական 

տարածք՝ ավելի շատ բնակավայրերով և ավելի 

խիտ բնակչٳթյամբ։ Ավելին, մասնավորը 

կնախընտրեր ընդհանրապես գործ չٳնենալ 

հավաքագրման հետ, բնակչٳթյան հետ, այլ 

պարզապես մատٳցել ծառայٳթյٳն՝ դրա հա-

մար կատարելով համապատասխան ենթակա-

ռٳցվածքային ներդրٳմներ։ Ներդրٳմային 

ծախսերը ծածկելٳ համար համայնքները 

պետք է պարբերաբար վճարեն մասնավորին։ 

Իսկ որպեսզի վճարման համար համայնքի բե-

ռը թեթևանա, և՛ համայնքին, և՛ մասնավորին 

ձեռնտٳ է, որ աղբահանٳթյան ծառայٳթյան 

մատٳցման պայմանագիրը երկարաժամկետ 

լինի։ Իրականٳթյٳնն այն է, որ համայնքները 

միայն 1 տարով են պայմանագիր կնքٳմ ծառա-

յٳթյٳն մատٳցողի հետ, որը հնարավոր է` եր-

կարի, հնարավոր է՝ ոչ։ Սա զգալիորեն նվա-

զեցնٳմ է տվյալ համայնքٳմ/համայնքներٳմ 

մասնավորի հետաքրքրٳթյٳնը պատշաճ ներ-
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դրٳմներ կատարելٳ աղբահանٳթյան իրա-

կանացման գործٳմ, ավելին, ընդհանրապես 

ստանձնելٳ այդ այն։

Վեդի համայնքը գիտակցելով վերոնշյալ 

խնդիրները՝ պայմանավորվածٳթյٳն ձեռք 

բերեց հարևան գյٳղական համայնքների հետ, 

և 15 համայնքներ որոշեցին համագործակցել 

արդյٳնավետ աղբահանٳթյٳն իրականաց-

նելٳ համար։ Ստեղծվեց «Վեդի միջհամայնքա-

յին միավորٳմ» համայնքների միٳթյٳնը։ 

«Միավորٳմը» ստեղծեց «Մաքٳր երկիր» 

ՍՊԸ-ն 2010թ. սկսած իրականացնٳմ է 15 հա-

մայնքների աղբահանٳթյٳնը (Վեդի, Այգա-

վան, Արալեզ, Դաշտաքար, Եղեգավան, Գինե-

վետ, Գոռավան, Նոր, Կյٳրին, Նոր Ուղի, Նո-

րակերտ, Սիսիավան, Սٳրենավան, Փ․ Վեդի, 

Լٳսառատ, Շաղափ)։

Համայնքների ղեկավարները համամիտ են, որ 

չեն կարող իրենց ռեսٳրսներով աղբահանٳ-

թյٳն իրականացնել: «Մաքٳր երկիր» ՍՊԸ-ի 

ղեկավար Յٳրա Հարٳթյٳնյանը նշٳմ է. «Աղ-

բի կառٳցվածքը շատ բարդ է, գյٳղական աղ-

բը այլ թեմա է, քաղաքայինն՝ այլ:  Մեկ առան-

ձին համայնք չի կարող այսպիսի աղբահանٳմ 

իրականացնել, հիմա եթե տարեկան 1մլն դրամ 

են վճարٳմ մեր ընկերٳթյանը, առանձին կա-

տարելٳ դեպքٳմ 2մլն դրամով չեն կարող 

նման ծառայٳթյٳն մատٳցել»:

Կազմակերպٳթյանը մեկնարկային տեմպ հա-

ղորդելٳ համար անհրաժեշտ էր որոշակի 

աջակցٳթյٳն, որը տրամադրեց Եվրամիٳ-

թյٳնը։ Ապահովվեցին անհրաժեշտ ենթակա-

ռٳցվածքները. ձեռք բերվեցին աղբատարներ, 

աղբամաններ, իսկ Դաշտաքար համայնքի 

վարչական սահմանٳմ 5հա հողատարածք 

հատկացվեց աղբավայր հիմնելٳ համար, որի 

տարածքը ենթարկվեց փորձաքննٳթյան և  

ցանկապատվեց։ 

«Վեդի միջհամայնքային միավորման»  մեջ 

մտնող համայնքները Հայաստանի այն ոչ մե-

ծաթիվ համայնքների շարքٳմ են, որոնք  «Մա-

քٳր երկիր» ՍՊԸ-ի համակարգմամբ տեսա-

կավորٳմ են պլաստիկ թափոնները։ Հետևելով 

գոյٳթյٳն ٳնեցող լավագٳյն գործելակերպին 

և շարٳնակելով համագործակցել միջազգային 

կազմակերպٳթյٳնների հետ՝ կազմակերպٳ-

թյٳնը ԱՄՆ ՄԶԳ/«Քաٳնթերփարթ ինթեր-

«Բնակչٳթյանը կանաչ և սև պարկեր ենք 

բաժանٳմ· կանաչٳմ՝ լցնٳմ են թٳղթը, 

պոլիէթիլենն ٳ պլաստիկը, իսկ սևٳմ՝ 

խառը կենցաղային աղբը։ Աղբատար 

մեքենաները աղբը հավաքٳմ են ٳ 

փոխարենը նոր պարկեր տրամադրٳմ:»

Յٳրա Հարٳթյٳնյան, «Մաքٳր երկիր» 

ՍՊԸ տնօրեն
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նեշնլի» և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակ-

ցٳթյամբ տեղադրեց պլաստիկ թափոնների 

առանձնացման հատٳկ աղբամաններ։ «Մա-

քٳր երկիր» ՍՊԸ-ն Հայաստանٳմ միակ ընկե-

րٳթյٳնն է, որն աղբը պոլիէթիլենային պարկե-

րով է հավաքٳմ: «Բնակչٳթյանը կանաչ և սև 

պարկեր ենք բաժանٳմ․ կանաչٳմ՝ լցնٳմ են 

թٳղթը, պոլիէթիլենն ٳ պլաստիկը, իսկ սևٳմ՝ 

խառը կենցաղային աղբը: Աղբը հավաքٳմ ենք 

հստակ սահմանված ժամանակացٳյցով: Աղ-

բատար մեքենաները համայնքներից յٳրա-

քանչյٳրٳմ շրջٳմ են շաբաթը մեկ-երկٳ ան-

գամ, աղբը հավաքٳմ են ٳ փոխարենը նոր 

պարկեր են տրամադրٳմ: Վեդի քաղաքٳմ 

ամեն օր է աղբավաքٳմ իրականացվٳմ»,- 

նշٳմ է Յٳրա Հարٳթյٳնյանը: Պլաստիկ թա-

փոնները առանձնացվٳմ են նաև արդեն աղ-

բավայր տեղափոխված խառը կենցաղային աղ-

բից։

Ընկերٳթյٳնը կենցաղային աղբը տեսակավո-

րٳմ է, սակայն դեռ չի վերամշակٳմ: «2011թ.-

ից հասկացա, որ մենք չենք կարող եղածն այս 

աղբավայրٳմ տեղավորել: Մեր նպատակն այն 

է, որ աղբը աղբավայրٳմ չհավաքվի, այլ վերա-

մաշակվի», - ասٳմ է «Մաքٳր երկիր» ՍՊԸ-ի 

տնօրենը: Ընկերٳթյٳնն աղբի վերամշակման 

արտադրամաս է կառٳցٳմ ՄԱԿ-ի զարգաց-

ման ծրագրի տրամադրած դրամաշնորհով։ 

«Ապագայٳմ ծրագրٳմ ենք գործարանի դի-

մաց ջերմոց կառٳցել, աղբի վերամշակٳմից 

գազ ստանալ ٳ դրանով ջերմոցը ջեռٳցել»,- 

ասٳմ է Յٳրա Հարٳթյٳնյանը: Սա դեռևս 

ծրագիր է, որն իրականացնելٳ համար մեծ գٳ-

մարներ են անհրաժեշտ, իսկ իրականٳթյٳն 

դառնալٳ դեպքٳմ, այն Հայաստանٳմ կդառ-

նա աղբի վերամշակման առաջին արտադրա-

մասերից մեկը, որով կլٳծվի աղբավայրերից 

ազատվելٳ հարցը: 
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ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑؤؤՆ 

ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՂԲԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏؤՄ.

ԻՋԵՎԱՆ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) ԵՎ ԲՈԼՆԻՍԻ 

(ՎՐԱՍՏԱՆ) ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ 

Համագործակցٳթյٳնը յٳրահատٳկ էր այն 

իմաստով, որ այն հարևան երկրների երկٳ 

սահմանակից քաղաքապետարնների միջև էր, 

որոնք համաձայնٳթյան էին եկել միասին լٳ-

ծٳմներ գտնել աղբահանٳթյան ոլորտի 

խնդիրներին։ Դրանք գրեթե միատեսակ 

խնդիրներ էին։ Բացի այդ որպես նորամٳծٳ-

թյٳն, երկٳ համայնքները առաջին անգամ ներ-

դրեցին պլաստիկ աղբի տեսակավորման 

պրակտիկան։ Նախաձեռնٳթٳնն Իջևանի հա-

մայնքապետարնինն էր՝ «Ուրբան» հիմնադրա-

մի խորհրդատվական աջակցٳթյամբ և համա-

գործակցելով Հայաստանի և Վրաստանի քա-

ղաքացիական հասարակٳթյան հետ։ Այն միջ-

ազգային համագործակցٳթյան արժեքավոր 

փորձ էր Իջևանի համայնքապետարանի հա-

մար։ Համայնքապետարանները իրենց առջև 

դրել էին մի քանի խնդիր, որոնց յٳրաքանչ-

յٳրի լٳծման համար համատեղ մշակեցին ընդ-

հանٳր մեթոդաբանٳթյٳն և իրագործման 

քայլեր։ Համայնքների բնակչٳթյան մասնակ-

ցٳթյٳնը, իրազեկٳմը և կրթٳթյٳնը նախա-

ձեռնٳթյան առանցքն էր։

Ÿ Այս համագործակցٳթյան արդյٳնքٳմ 

Իջևանի և Բոլնիսիի համայնքապետարան-

ներն արդեն ٳնեն համատեղ մշակված և 

հաստատված աղբահանٳթյան ռազմավա-

րٳթյٳններ։ 

Ÿ Պլաստիկ աղբի տեսակավորٳմն արդեն 

իրականٳթյٳն է երկٳ համայնքներٳմ, 

բնակչٳթյան օգնٳթյամբ։

Ÿ Երկٳ համայնքների բոլոր դպրոցներٳմ 

 աշակերտները ստացան ٳ ցիչներնٳսٳ

բնապահպանական հիմնական գիտելիք-

ներ՝ ներառյալ մարդٳ առողջٳթյան և 
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շրջակա միջավայրի վրա պլաստիկ աղբի 

թյան մասին։ٳնեցած վնասակար ազդեցٳ

Հայ-վարացական համատեղ նախաձեռնٳ-

թյٳնն ապացٳցեց, որ քաղաքացիների մաս-

նակցٳթյٳնը աղբահանٳթյան տարբեր 

խնդիրների վերաբերյալ կարևոր են բնակչٳ-

թյանն իրազեկելٳ համար և փորձելٳ նրանց 

դարձնել ավելի շٳտ դաշնակից, քան ընդդի-

մախոս: Ակտիվ քաղաքացիները մասնակցե-

ցին իրենց համայնքներٳմ աղբահանٳթյան 

խնդիրների վերհանման ٳ լٳծման ճանա-

պարհների առաջարկման գործընթացներին, 

կազմակերպեցին շաբաթօրյակներ, բնապահ-

պանական թեմաներով երթեր՝ ազդելով համա-

քաղաքացիների վարքագծի վրա և համա-

խմբելով համայնքի բնակչٳթյանը ընդհանٳր 

խնդրի համատեղ լٳծման շٳրջ:

Ավելին իմանալٳ համար՝ 

դիտեք այս տեսանյٳթը.
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ՊԼԱՍՏԻԿԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿؤՄԸ 

ԹؤՐՔԻԱՅؤՄ

Այսօր Թٳրքիայٳմ պլաստիկ աղբի վերամշա-

կٳմը կայացած բիզնես է։  Պլաստիկ աղբի հա-

վաքٳմը վերամշակման համար սկսվել է 

1989թ.-ից։ Առաջին քայլերն արվել են  Թٳր-

քիայի Ադանա քաղաքٳմ, չնայած իրավական 

պարտավորٳթյٳնների բացակայٳթյանը։ 

Մեկ տարվա ընթացքٳմ 30000տ պլաստիկ 

շիշ է վերամշակվٳմ  Ադանայٳմ՝ առաջին 

ՊԷՏ շշերի վերամշակման գործարանٳմ SASA-

ի (Artenius Türkpet) կողմից։ Միևնٳյն ժամա-

նակ, 1991թ.-ին ստեղծվٳմ է ÇEVKO հիմնա-

դրամը, որի հիմնադիր անդամներից է SASA-ն։ 

Նորաստեղծ հիմնադրամի նպատակն էր հա-

սարակٳթյան բնապահպանական գիտակցٳ-

թյան ٳ իրազեկման  բարձրացٳմը և ոլորտի 

խնդիրներով զբաղվելը։ 

2001թ.-ից աղբի վերամշակման լայնածավալ 

ծրագրեր են իրականացվٳմ։ Վերամշակٳմից 

այլ արտադրանքի ստացٳմը զգալիորեն աճել 

է ٳ մեծ ծավալների է հասել։ Կենցաղային աղ-

բի մեջ պլաստիկ թափոնները կազմٳմ են մոտ 

50%։ Երկրٳմ տարեկան առաջանٳմ է 900000 

տ պլաստիկ թափոն, որի 40%-ը վերադառնٳմ 

է տնտեսٳթյٳն։

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ով-

քեր ցանկանٳմ են զբաղվել պլաստիկի հա-

վաքմամբ, տեսակավորմամբ և վերամշակ-

մամբ պետք է արտոնագիր ստանան պետա-

կան համապատասխան գերատեսչٳթյٳնից։ 

Այսպես, երկրٳմ գոյٳթյٳն ٳնեն հավաքման 

կենտրոններ, պլաստիկ գնող ընկերٳթյٳններ 

և վերամշակող ձեռնարկٳթյٳններ։
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Բնապահպանٳթյան նախարարٳթյٳնը հա-

տٳկ աջակցٳթյٳն է ցٳցաբերٳմ արտոնա-

գրված ընկերٳթյٳններին: Բացի այդ, օրենս-

դրٳթյٳնը խրախٳսٳմ է ներդրٳմները, ինչը 

նպաստٳմ է աղբի վերամշակման ոլորտٳմ 

ներգրավված բիզնեսների արդյٳնավետٳ-

թյանը։ 

Օրենսդրٳթյٳնը ապահովٳմ է, որ ներդրող-

ները ներգրավեն վարկային միջոցներ՝ ապա-

հովելով արտոնյալ տոկոսադրٳյքներ, հարկա-

յին և ապահովագրական արտոնٳթյٳններ։ 

Պլաստիկ աղբի վերամշակٳմից ٳ վերօգտա-

գործٳմից Թٳրքիայٳմ արտադրվٳմ են՝ 

սկٳտեղներ, խողովակներ, արտահագٳստ 

(25 հատ 2 լիտրանոց պլաստիկ շշերի վերա-

մշակٳմից կարելի է ստանալ արտահագٳստ), 

քնապարկ (35 հատ 2.5 լիտրանոց շշերի վերա-

մշակման արդյٳնքٳմ), ավտոմեքենայի մա-

սեր, գյٳղատնտեսٳթյան մեջ օգտագործվող 

ջերմոցներ, կարի արտադրٳթյան մեջ օգտա-

գործվող մանրաթելեր, տարաներ, փաթեթա-

վորման տٳփեր, ինչպես նաև վառելիք։
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ԼԱՎԱԳؤՅՆ ՓՈՐՁԻ 

ՊԱՏՄؤؤՆ․ ԹؤՐՔԻԱ

Չևսան թափոնների վերամշակման 

ընկերٳթյٳն (Çevsan Geri Dönüşüm Limited 

Şirketi)

Ընկերٳթյٳնը վերամշակման աշխատանքը 

սկսել է 2005թ.-ից: Այդ տարիներին հասարա-

կٳթյٳնը վերամշակման մասին քիչ էր տեղե-

կացված: Քաղաքٳմ հավաքված վերամշակ-

ման ենթակա թափոնները սկզբնական շրջա-

նٳմ աղբ հավաքողներից էին գնվٳմ: Շրջակա 

միջավայրի պահպանٳթյան և քաղաքաշինٳ-

թյան նախարարٳթյٳնից լիցենզիա ստանա-

լով՝ քաղաքապետարանների հետ քաղաքի աղ-

բի հավաքման մասին գործարքներ կնքվեցին: 

Դրան առնչվող որևէ վճար քաղաքապետա-

րաններին չվճարվեց: Աղբի տեսակավորٳմը 

սկսվեց տեղٳմ։ Յٳրաքանչյٳր աշխատավայ-

րٳմ և հասարակական շենքٳմ գործարանի 

բնապահպանական ինժեներների միջոցով  

տեղեկատվական ժողովներ տեղի ٳնեցան: 

Այս թափոնների համար առանձին-առանձին 

փոքր և նորաձև աղբամաններ պատրաստվե-

ցին։ Դրա հետ մեկտեղ, աղբավայրերٳմ 

առանձնացվեցին ٳ հավաքվեցին պլաստիկը, 

ապակին, թٳղթը: Հետագայٳմ, առանձնաց-

ված աղբը Չևսան թափոնների վերամշակման 

ընկերٳթյٳնըիրեն տրված աղբատար մեքե-

նաներով սկսեց հավաքվել: Յٳրաքանչյٳր մե-

քենա աշխատٳմ էր 2 հոգանոց խմբով։ Ներ-

կայٳմ ընկերٳթյٳնը, մեծ բնակելի տարածք-

ներٳմ և նٳյնիսկ տներٳմ հատٳկ աղբաման-

ներ տեղադրելով, պարբերաբար հավաքٳմ է 

տեսակավորված թափոնները տարածքներից 

և տներից: Հավաքված թափոնները ընկերٳ-

թյٳնը վաճառٳմ էհետաքրքրքված ընկերٳ-

թյٳններին, իսկ պլաստիկ թափոնները իր իսկ 

գործարանٳմ  վերամշակելով վերածٳմ է հա-

տիկների (գրանٳլների), այնٳհետև վաճա-

ռٳմ: Այս կերպ արտադրٳթյٳնը շարٳնակٳմ 

է աճել:



31

Առանձնացված թափոնները աշխատավայրե-

րից, հասարակական շենքերից, սոցիալական 

և բնակելի տարածքներից ընկերٳթյան աշխա-

տակազմի միջոցով հավաքվٳմ և աղբատար 

մեքենաներով տեղափոխվٳմ են Չևսանի գոր-

ծարաններ և աշխատակազմի օգնٳթյամբ 

առանձնացվելով սեղմվٳմեն:

Սզբնական շրջանٳմ քաղաքապետարանները 

վճարներ չէին գանձٳմ, բայց ոլորտٳմ դերա-

կատարների աճի և մրցակից ընկերٳթյٳննե-

րի առաջացման հետ միասին քաղաքապետա-

րանները սկսեցին մրցٳյթներ կազմակերպել 

ընկերٳթյٳնների ընտրٳթյան համար, իսկ 

Շրջակա միջավայրի պահպանٳթյան և քաղա-

քաշինٳթյան նախարարٳթյٳնը՝ թٳյլտվٳ-

թյٳն (լիցենզիա) տալ հաղթող ընկերٳթյٳննե-

րին։ Այս իրավիճակը հավելյալ ծախսեր առա-

ջացրեց ընկերٳթյٳնների շրջանٳմ։

Թափոնները առանձնացվٳմ են աշխատա-

վայրերٳմ, հասարակական շենքերٳմ, սո-

ցիալական և բնակելի տարածքներٳմ, հասա-

րակական վայրերٳմ, դպրոցներٳմ տեղա-

դրված պլաստիկի, ապակٳ և թղթի առանձ-

նացման համար նախատեսված հատٳկ աղ-

բարկղերի մեջ: Դրանց չառանձնացման դեպ-

քٳմ քրեական պատասխանատվٳթյٳն չի նա-

խատեսված:

Բոլոր այս աշխատանքները հասարակٳթյան 

կողմից աջակցٳթյٳն են ստանٳմ: Հանրային 

իրազեկման նպատակով ազգային և տեղա-

կան հեռٳստատեսٳթյամբ գովազդներ են ցٳ-

ցադրվٳմ:

Հավաքված թափոնների մեծ քանակի դիմաց 

դրամական աջակցٳթյٳն է ցٳցաբերվٳմ 

Չևսան ընկերٳթյանը: Այն Շրջակա միջավա-

յրի պահպանٳթյան և քաղաքաշինٳթյան նա-

խարարٳթյանը կից կառٳյցներն են իրակա-

նացնٳմ, ինչպիսիք են՝ Թٳրքիայի շրջակա մի-

ջավայրի պահպանٳթյան հիմնադրամը 

(Turkey Environment Protection Foundation 

(TÜÇEV)և Շրջակա միջավայրի պահպանٳ-

թյան և թափոնների վերամշակման հիմնա-

դրամը (ÇEVKO Foundation): Պետٳթյٳնը ոչ 

միայն թափոնների վերամշակման ընկերٳ-

թյٳններին, այլև տարբեր ոլորտներٳմ ներ-

դրٳմ անող ձեռնարկٳթյٳններին հարկային և 

ապահովագրական արտոնٳթյٳններ է տրա-

մադրٳմ: Քանի որաղբի վերամշակٳմը մեծ 

ջանք և զբաղվածٳթյٳն պահանջող բնագա-

վառ է, պետٳթյٳնը աջակցٳմ է աղբի վերա-

մշակման ձեռնարկٳթյٳններին, ինչպես օրի-

նակ՝ որոշակի ժամանակահատվածٳմ տար-

բեր ծրագրերի միջոցով որակյալ աշխատողնե-

րի համար ապահովٳմ է աշխատավարձ։
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«Մեր արտադրٳթյան ծավալները մեծացնելٳ 

նպատակով Եվրոպայից (հատկապես Գերմա-

նիայից)  արդեն առանձնացված աղբ ենք ձեռք 

բերٳմ հատիկների (գրանٳլների) վերածելٳ և 

վաճառելٳ նպատակով։ Եվրոպայٳմ առանձ-

նացված աղբը ավելի մաքٳր է և ավելի մեծ շա-

հٳյթ է ապահովٳմ», - պատմٳմ է ընկերٳ-

թյան ֆինանսական տնօրեն Շٳքրٳ Ադանըրը։

Բնակչٳթյան իրազեկٳմը Չևսան ընկերٳ-

թյան աշխատանքի կարևոր բաղադրիչներից 

է։ Ընկերٳթյան հասարակٳթյան հետ կապերի 

բաժինը և ինժեներները քաղաքապետարան-

ների, համալսարանների, ՏԻՄ-երի, այլ համա-

պատասխան գործակալٳթյٳնների միջոցով, 

մասնավորապես դպրոցներٳմ, իրազեկման 

աշխատանքներ են տանٳմ և դասընթացներ 

կազմակերպٳմ։ Քանի որ ընկերٳթյٳնը կապ-

ված է արտերկրի ընկերٳթյٳնների հետ, եր-

կարաժամկետ ծրագեր ٳնի վերջիններիս հետ 

և աշխատٳմ է ոլորտի միջազգային փորձա-

գետների ٳ մասնագետների  հետ։
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ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿؤՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԵՎ ԹؤՐՔԻԱՅԻ ՄԻՋԵՎ

«Մաքٳր երկխոսٳթյٳն. պլաստիկ աղբի կա-

ռավարման լավագٳյն փորձի փոխանակٳմը 

Հայաստանի և Թٳրքիայի ՔՀԿ-ների և մաս-

նագետների միջև» ծրագիրը հրաշալի հնարա-

վորٳթյٳն էր երկٳ երկրների մասնագետների 

միջև համագործակցٳթյան համար։ Թٳրքիա-

յի Դիարբեքիր քաղաքٳմ երկٳ հանդիպٳմ կա-

յացավ (2018թ. հٳնիս և սեպտեմբեր ամիսնե-

րին), որոնց արդյٳնքٳմ համագործակցٳթյան 

հիմքեր դրվեցին ՏԻՄ-երի, բնապահպանական 

ՔՀԿ ներկայացٳցիչների, պլաստիկ աղբի կա-

ռավարման մասնագետների, պլաստիկ աղբի 

առանձնացման և վերամշակման ոլորտի գոր-

ծարարների միջև: Այցելٳթյٳնները հնարա-

վորٳթյٳն տվեցին Հայաստանի ներկայա-

ցٳցիչներին ծանոթանալٳ Թٳրքիայٳմ պլաս-

տիկ աղբի կառավարման երկարամյա փորձի 

հետ, մասնավորապես այցելելٳ պլաստիկի վե-

րամշակման գործարաններ, որոնք միմիայն 

Դիարբեքիր քաղաքٳմ մեծաթիվ են և երկար 

տարիների պատմٳթյٳն ٳնեն։ Այցելٳթյան ըն-

թացքٳմ տեղի ٳնեցան քննարկٳմներ ոլորտի 

խնդիրների լٳծման ճանապարհների շٳրջ, 

քաղած գործնական գիտելիքները Հայաստա-

նٳմ կիրառելٳ նպատակով։ 

Համագործակցٳթյան հիմքերն ավելի ամրա-

պնդելٳ համար որոշվեց սեպտեմբեր ամսին 

հանդիպٳմ կազմակերպել Հայաստանٳմ։ Սա 

միասնական քննարկٳմ իրականացնելٳ հրա-

շալի հնարավորٳթյٳն էր։ Հայաստանի տար-

բեր շրջաններից Երևան էին ժամանել ՏԻՄ ներ-

կայացٳցիչներ, քաղաքացիական հասարա-

կٳթյան, բնապահպանական հասարակական 

կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչներ, 

գործարարներ, Թٳրքիայի Դիարբեքիր քաղա-

քի Միջին արևելքի արդյٳնաբերողների և ձեռ-

նարկատերերի, գործարարների միٳթյան, 

Դիարբեքիրի Առևտրաարդյٳնաբերական 

պալատի, և Դիարբեքիրի Շրջակա միջավայրի 

պահպանٳթյան միٳթյան անդամներ, և 

իհարկե ծրագրին ֆինանսական աջակցٳթյٳն 

ցٳցաբերող կազմակերպٳթյٳնների՝ Հայաս-

տանٳմ ԵՄ պատվիրակٳթյան, Շվեդիայի դես-

պանատան, Եվրասիա համագործակցٳթյٳն 

հիմնադրամի ներկայացٳցիչները։ 
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Հայաստան այցելٳթյան օրերին Թٳրքիայից 

ժամանած խٳմբը հանդիպٳմ ٳնեցավ նաև 

Հայաստանի արդյٳնաբերողների և գործա-

րարների միٳթյան անդամների հետ, որի ըն-

թացքٳմ հետագա համագործակցٳթյան շٳրջ 

քննարկٳմներ իրականացվեցին։

Այսօր պարզ է, որ պլաստիկ աղբի կառավար-

ման խնդիրը երկٳ երկրների շահակիրների հե-

տաքրքրٳթյան կենտրոնٳմ է, իսկ այս այցելٳ-

թյٳնները հնարավորٳթյٳն ընձեռեցին ոլոր-

տٳմ խնդիրների համատեղ քննարկման, լա-

վագٳյն փորձի փոխանակման, համագործակ-

ցٳթյան ապագա հնարավորٳթյٳնների շٳրջ 

երկխոսելٳ համար։
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Այս նյٳթը ստեղծվել է Եվրոպական միٳթյան և Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարٳթյٳն 

ֆինանսական աջակցٳթյամբ` «Աջակցٳթյٳն Հայաստան-Թٳրքիա կարգավորման գործընթացին» 

ծրագրի շրջանակներٳմ: Նյٳթի  բովանդակٳթյան համար պատասխանատٳ է «Ուրբան» կայٳն 

զարգացման հիմնադրամը։ Բովանդակٳթյٳնը կարող է չհամընկնել Եվրոպական միٳթյան, Շվեդիայի 

արտաքին գործերի նախարարٳթյٳն, Եվրասիա համագործակցٳթյٳն հիմնադրամի և ծրագրٳմ 

ընդգրկված մյٳս գործընկեր կազմակերպٳթյٳնների տեսակետների հետ:

SUPPORT TO THE ARMENIA-TURKEY 
NORMALISATION PROCESS

European Union Initiative


