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I. ՀՀ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹ-

ՅՈՒՆ 

 Բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 

ՀՀ Բնապահպանության նախարարութ-

յունը մշակել և ՀՀ Ազգային ժողով է 

ներկայացրել “Բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին” ՀՀ օրենքի նախագիծ, 

որի վերաբերյալ Էկո-իրավունքի 

գիտաուսումնական կենտրոնը մշակել և 

ներկայացրել է համապատասխան 

դիտողություններ և առաջարկներ: 

Կենտրոնը, առաջարկելով “Բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների 

մասին” ՀՀ օրենքի փոփոխությունները 

ներկայացնել լիովին նոր նախագծի ձևով, 

ներկայացրել է նաև դրա վերանայման մի 

շարք ուղղություններ.  hիմնական հասկա-

ցությունների փոփոխություն, ԲՀՊՏ-ների 

պահպանության և նոր կատեգորիաների  

իրավական ռեժիմների հստակեցում, 

նախագծի ներքին տրամաբանական կապի 

ապահովման նպատակով կառուցված- 

 

քային փոփոխություններ:  

Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել 

այն, որ Նախագծի բարելավման շուրջ ՀՀ 

բնապահպանության նախա-րարության և 

Կենտրոնի համագործակ-ցությունը 

չափազանց արդյունավետ էր, քանի որ 

ներկայացված առաջարկները գրեթե 

ամբողջությամբ ընդունվել են լիազորված 

մարմնի կողմից:    

II. ԷԿՈ-ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄ-

ՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒ-

ՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 Բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ օրենքի նախագիծ հանրային 

քննարկում  

 

                                                         

2012  թվականի օգոստոսի 28-ին Էկո-

իրավունքի գիտաուսումնական 

կենտրոնում տեղի ունեցավ Բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների 

մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի 

հանրային քննարկում:  

Քննարկման նպատակն էր հանրությանն 

իրազեկել նախագծի փոփոխությունների 

մասին, ինչպես նաև հնարավորություն 

ընձեռել շահագրգիռ խմբերին 
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ներկայացնելու իրենց մտահոգությունները 

նախագծի վերաբերյալ:       

Հանրային լսման առանցքը բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների 

պահպանության ռեժիմի, օգտագործման 

ձևերի, հատկապես`   էկոլոգիական 

տուրիզմի կազմակերպման  խնդիրներին 

էին:  

Նախագծի կառուցվածքի և 

բովանդակության ամբողջական 

ուսումնասիրությունը թույլ  է տալիս 

արձանագրելու, որ վերանայվել է դրա 

հասկացությունների  ապարատը, հատուկ 

պահպանվող տարածքների կատեգորիա-

ները, այդ կատեգորիաների իրավական 

ռեժիմները (օրինակ` արգելոցների 

գործունեության համար անհրաժեշտ 

օբյեկտների ցանկի նախատեսումը) 

բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների (այսուհետ` ԲՀՊՏ) 

կառավարման գործառույթների բովանդա-

կությունը (մոնիթորինգ, կադաստր, 

ուսումնասիրություններ և այլն), ներդրվել 

է ԲՀՊՏ-ների կատեգորիաների այնպիսի 

տեսակներ` կենսոլորտային արգելոց կամ 

ջրաերկրաբանական բնության հուշար-

ձան, որոնք երբևէ հայտնի չեն եղել ՀՀ 

էկոլոգիական օրենսդրությանը: 

Նախագծի մշակման հիմքում դրվել են 

Հայաստանի պահպանվող տարածքների 

զարգացում ՄԱԶԾ ԳԷՖ ծրագրի 

շրջանակներում իրականացված մի շարք 

հետազոտություններ և վերլուծություններ:  

Հանրային քննարկմանը մասնակցում 

էին պետական կառավարման մարմին-

ների, հասարակական կազմակեր-

պությունների, գիտահետազոտական 

ինստիտուտների, գորածարար ոլորտի 

ներկայացուցիչներ: 

 

 Բաց դասախոսություն «ՀՀ 

կենսաբազմազանություն. հիմնա-

խնդիրներ և լուծման ուղիներ» թեմայով 

 

2012թ. դեկտեմբերի 11-ին, Էկո-

իրավունքի կենտրոնը Հայաստանի վայրի 

բնության համաշխարհային հիմնադրամի 

տնօրեն` Կարեն Մանվելյանի հետ 

համատեղ կազմակերպել էր ՀՀ 

կենսաբազմազանութ-յուն. 

հիմնախնդիրներ և լուծման ուղիները 

թեմայի վերաբերյալ հանրային 

դասախոսություն: 

ԵՊՀ  Իրավագիտության, Կենսաբա-

նության, Քիմիայի, Ժուռնալիստիկայի, 

Աշխարհագրության և երկրաբանության 

ֆակուլտետների ուսանողներին սլայդերի 

և նկարների օգնությամբ ներկայացվեց 

Կովկասի համար մշակված էկոտարա-

ծաշրջանային բնապահպանական պլանը, 

քննարկվեց ԲՀՊՏ-ների ցանցի ստեղծման 

(Econet) արդիականությունն ու 

անհրաժեշտությունը: Անդրադարձ 

կատարվեց կառավարման պլանավոր-

մանը, հանրային մոնիտորինգին, 

որսորդական տնտեսությանը և այլ 
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հարցերի:  

 

 

 Բաց դասախոսություն «ՀՀ 

բնական և մշակութային 

ժառանգություն» թեմայով 
 

2012թ. նոյեմբերի 6-ին Էկո-իրավունքի 

կենտրոնը ԵՊՀ ուսանողների համար 

կազմակերպել էր ՀՀ բնական և 

մշակութային ժառանգության վերաբերյալ 

Կենսաբանակական գիտությունների 

դոկտոր, ՀՀ բնապահպանության նախա-

րարության բնապահպանական ծրագրերի 

իրականացման ԾԻԳ-ի փոխտնօրեն 

Սամվել Բալոյանի կազմած ֆոտոշարքի 

ցուցադրություն:  

Ցուցադրության մեկուկես ժամվա 

ընթացքում ԵՊՀ իրավագիտության, 

կենսաբանության, քիմիայի, աշխարհագ-

րության ֆակուլտետների ուսանողները 

հայ դասական երաժշտության գլուխ-

գործոցների ներքո ծանոթացան  Հայաս-

տանի լանդաշֆտներին, բնության և 

կենդանական աշխարհի բազմազա-

նությանը, ջրային օբյեկտներին: 

Ուսանողները բացառիկ հետաքրքրութ-

յամբ հետևեցին ցուցադրությանը` ևս մեկ 

անգամ բացահայտելով իրենց հայրենիքը:  

Էկո-իրավունքի կենտրոնն առանձնա-

հատուկ շնորհակալություն է հայտնում 

հեղինակ Սամվել Բալոյանին կատարած 

արժեքավոր աշխատանքի համար:     

 

 Միջբուհական ուսանողական 

գիտաժողով «Թափոնների 

կառավարման հիամնախնդիրները 

ՀՀ-ում» խորագրով 

 
ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրա-

վունքի գիտաուսումնական կենտրոնի 

կողմից կազմակերպվող ամենամյա 

ուսանողական գիտաժողովը այս տարի 

անցավ Թափոնների կառավարման 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում խորագրի 

ներքո: Ընտրված թեման հետաքրքրել 

էր ոչ միայան իրավագիտության 

ֆակուլտետի ուսանողներին, այլ նաև 

ապագա կենսաբաններին և տնտեսա-

գետներին: Գիտաժողովին ներկայաց-

վեցին տասը զեկույցներ, որոնք 

վերաբերում էին աղբավայրերի 

մոնիտորինգին, թափոնների կառա-

վարման ոլորտում լիազորված 

մարմինների իրավասությունների 

վերլուծությանը, թափոններ-

րի, վտանգավոր թափոնների վերա-

մշակման, վնասազերծման, պահման, 

փոխադրման և տեղադրման գործու-

նեության լիցենզիան, թափոնների 

կառավարման հիմնախնդիրներին 

նյութական վնասի հատուցման համա-

տեքստում, թափոնների վերամշակման 

ոլորտում տնտեսական գործիքների 

կիրառությանը, կայուն օրգանական 
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աղտոտոիչների կառավարմանը և այլ 

արդիական թեմաների: Գիտաժողովն 

անցավ ակտիվ և անմիջական 

քննարկումների մթնոլորտում: 

Գիտաժողովի արդյունքները ավելի 

լայն լսարանի հասանելի դարձնելու 

համար ուսանողների կողմից 

ներկայացված թեզիսները կտպագրվեն 

Կենտրոնի էլեկտրոնային 

պարբերականի առաջիկա համարում: 

Պարբերականի սույն համարում 

ընթերցողի ուշադրությանն ենք 

ներկայացնում գիտաժողովին ներկա-

յացված զեկույցներից երկուսը:  

I. Թափոնների մոնիթորինգը և կադաստրը 

Հայաստանի Հանրա-պետությունում  

  

Ա. Ս. Թելոյան, Հ. Գ. Գալստյան,  
ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ,  

4-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար՝  
 ի. գ. թ., Գ. Ս. Մովսիսյան 

  

Շրջակա միջավայրի պահպանության 

արդի ուղղություններից է թափոնների 

արդյունավետ կառավարումը: Արդյունա-

բերական և կենցաղային թափոնները ոչ 

միայն բացասական ազդեցություն են 

ունենում շրջակա միջավայրի վրա, այլև 

դրանց տեղադրման համար անհրաժեշտ 

են ընդարձակ հողային տարածքներ: 

Իրականացված ուսումնասիրության 

նպատակն էր բացահայտելու թափոնների 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

մատչելիության հիմնական աղբյուրները, 

դրանց մատչելիությունը և 

համակողմանիությունը:  

Ուսումնասիրելով համապատասխան 

նախարարություններ ներկայացված 

թափոնների վերաբերյալ տարեկան 

վարչական վիճակագրությունները,  ՀՀ 

ազգային վիճակագրության տվյալները, 

ինչպես նաև տեղեկատվության այլ 

աղբյուրներ բացահայտվում են մի շարք 

հիմնախնդիրներ: Դրանք ներկայացված են 

հետևյալ եզրակացություններում` 

 1. ՀՀ-ում գրեթե չի իրականացվում 

թափոնների պարբերական մոնիթորինգ և 

կադաստր, որը հանգեցնում է ոչ հավաստի 

տեղեկատվության ձևավորման, 

2. Համապատասխան տեղեկատ-

վության բացակայության պայմաններում 

թափոնների արդյունավետ կառավար-

ման ուղղությամբ ընդունվող որոշումների 

հիմնավորվածությունը ևս դառնում է 

վիճարկելի: 

 

II. Վտանգավոր թափոնների 

վերամշակման, վնասազերծման, 

պահման, փոխադրման և տեղադրման 

գործունեության լիցենցիան  
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Մ.Գրիգորյան, Հ.Հարությունյան, 
Ի.Հովհաննիսյան 

ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ,  
4-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար՝  
 ի. գ. թ., Գ. Ս. Մովսիսյան 

 

Թափոնների կառավարման ոլորտում 

գործունեության տարբեր տեսակների 

լիցենզավորման իրավական կարգավո-

րումը ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության 

արդի խնդիրներից է:   Հայաստանի 

Հանրապետությունը ներկայումս 

վավերացրել է մի շարք միջազգային 

ակտեր, դրանց հիման վրա ընդունվել են 

բազմաթիվ օրենքներ և ենթաօրենսդրա-

կան ակտեր, որոնք տալիս են թափոնների, 

վտանգավոր թափոնների հասկացութ-

յունը, սահմանում դրանց վնասազերծման, 

պահման, վերամշակման, փոխադրման, 

թաղման, տեղադրման գործունեության 

լիցենզավորման կարգը: 

«Լիցենզավորման մասին» մասին ՀՀ 

օրենքի 43-րդ հոդվածի 14-րդ կետի 

համաձայն վտանգավոր թափոնների 

վերամշակման, վնասազերծման, պահ-

պանման, փոխադրման և տեղադրման 

գործունեությամբ զբաղվելը ենթակա է 

լիցենզավորման, որն Օրենքի համաձայն 

իրականացնում է ՀՀ կառավարությունը 

բարդ ընթացակարգով` փորձաքննական 

եզրակացության հիման վրա:   

Սակայն ՀՀ օրենսդրությունը չի 

անդրադարձել թափոնների տեղափոխման 

համար անհրաժեշտ տրանսպորտային 

միջոցների, թափոնների հետ կապված 

գործունեության իրականացմանը ներկա-

յացվող անվտանգության և 

սանիտարահիգիենիկ պահանջների 

հարցերին, և դրանք չի համարել լիցենզիա 

տրամադրելու համար անհրաժեշտ 

նախապայման: Եվ չնայած  ամրագրված է, 

որ լիցենզավորված անձինք իրավունք 

ունեն լիցենզիայով նախատեսված 

գործունեությունն իրականացնել միայն 

լիցենզիայում նշված վայրում, պարտավոր 

են պահպանել բնապահպանական, 

հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային 

անվտանգության, հակահրդեհային նոր-

մերն ու կանոնները, այնուամենայնիվ դա 

չարաշահումների տեղիք կարող է տալ, 

քանզի համապատասխան նորմերն ու 
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կանոները չարաշահելու դեպքում անձը 

կարող է պարզապես ենթարկվել 

վարչական պատասխանատվության ու 

շարունակել շրջակա միջավայրի համար 

վտանգավոր իր գործունեությունը:  

Բացի այդ ճիշտ կլիներ կառավարության 

որոշմամբ նախատեսել թափոնների 

վերամշակման, վնասազերծման, պահպա-

նության, փոխադրման և տեղադրման 

լիցենզիացի տրամադրումը մերժելու 

կոնկրետ հիմքեր:   

Սակայն միայն լիցենզիա տրամադրելը 

բավարար  չէ, քանի որ լիցեզիան պետք է 

դիտարկել ոչ միայն որպես թափոնների 

օգտագործման թույլտվություն, այլ նաև 

շրջակա միջավայրի անվտանգության 

ապահովման երաշխիք: Այդ իսկ 

պատճառով անհրաժեշտ է լիցենզիան 

տրամադրելուց հետո պետական 

նորմավորում իրականացնել թափոնների 

գործածության ոլորտում:   

 Առաջարկում ենք նաև սահմանել 

հսկողության այսպես կոչված 

հասարակական եղանակ: Գործունեութ-

յան նկատմամբ հասարակական 

հսկողությունը օրենքով ամրագրված 

գործունեություն է, որն իրականացվում է 

շրջակա միջավայրի պահպանությամբ 

զբաղվող ՀԿ-ների և այլ ոչ առևտրային 

միավորումների և քաղաքացիների կողմից: 

Այն ենթադրում է էկոլոգիական 

ինսպեկտորների ինստիտուտ, որոնք 

օժտված են լայն իրավունքներով 

գործունեության նկատմամբ հսկողության 

ոլորտում:   Առաջընթաց քայլ 

կարելի է համարել ՀՀ Բնապահպանութ-

յան նախարարության կողմից 

արտադրության և սպառման թափոնների 

տեղադրման և վնասազերծման անվտանգ 

պայմանների ուղեցույցի մշակումը, որն 

արդեն իսկ արժանացել է ՀՀ 

կառավարության հավանությանը:  

Վերը նշված վերլուծություններից կարելի է 

հանգել այն եզրակացության, որ չնայած 

մեր օրենսդրի ջանքերին   վտանգավոր 

թափոնների վերամշակման, վնասա-

զերծման, պահպանման, փոխադրման և 

տեղադրման գործունեության լիցենզա-

վորման ոլորտը ամբողջությամբ 

իրավական կարգավորման չի ենթարկվել, 

կան շատ բացեր: Մասնավորապես 

անհրաժեշտ է սահմանել ավելի խիստ 

պահանջներ լիցենզիա տրամադրելու 

համար, նախատեսել մեխանիզմներ, 

որպեսզի լիցենզիան լինի ոչ միայն զուտ 

թափոնների օգտագործման թույլտվութ-

յուն, այլև շրջակա միջավայրի և մարդկանց 

անվտանգության ապահովման երաշխիք: 
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 Էկո-իրավունքի կենտրոնի կայք էջի 

ստեղծում 

Ժամանակակից աշխարհում տարբեր, այդ 

թվում նաև` գիտական կառույցների 

գործունեության արդյունավետ կազմա-

կերպումը ենթադրում է պատշաճ և 

համակողմանի տեղեկատվության տարա-

ծում` շահագրգիռ և լայն հասա-

րակությանն իրազեկելով իր գործունեութ-

յան արդյունքների, դրանց հանրային 

օգտակարության վերաբերյալ: Այս 

համատեքստում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և հատկապես` համա-

ցանցի հնարավորությունների օգտա-

գործումն այլևս անհրաժեշտություն է: 

Առաջանորդվելով այս տրամա-

բանությամբ ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի 

գիտաուսումնական կենտրոնը դեկտեմ-

բերի 5-ին ներկայացրեց իր կայք էջը, որի 

մշակման աշխատանքները սկսվել էին դեռ 

տարեսկզբին: Կայքի ծրագրային 

լուծումները և մշակված սկզբունքները 

թույլ են տալիս այն դարձնել դինամիկ 

ռեսուրս, որը օգտվողներին կիրազեկի 

էկոլոգիական իրավունքի գիտության, 

օրենսդրության և պրակտիկայի զարգա-

ցումներին: Կայքի կառուցվածքը և 

բովանդակությունը այն օգտակար են 

դարձնում ինչպես որոշում կայացնողների 

և քաղաքացիական հասարկության 

համար, այլ նաև ուսանողների և ոլորտի 

հետազոտողների համար: 

Շնորհանդեսին Կենտրոնի աշխատակից-

ները ներկայացրեցին կայքի հնարա-

վորությունները` շեշտադրելով դրա 

կառուցվածքի երեք հիմնական բաղադրիչ. 

1. մարդու էկոլոգիական իրավունքների և 

էկոլոգիական օրենսդրության զարգացման 

արդի միտումներ, 2. Էկո-իրավունքի 

կենտրոնի գործունեություն, 3. ընդհանուր 

տեղեկատվություն բնապահպանական 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Կայքի շնորհանդեսին ներկա էին 

պետական կառավարման մարմինների, 

գիտահետազոտական կառույցների, 

հասարակական և միջազգային 

կազմակերպությունների, գործարար 

ոլորտի ներկայացուցիչներ:  Կայքի 

ստեղծման փաստը ողջունեցին ԵՊՀ 

ուսանողների, շրջանավարտների եւ 

հասարակայնության հետ կապերի գծով 

պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը և ԵՊՀ 

իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան 

Գագիկ Ղազինյանը` հույս հայտնելով, որ 

Կենտրոնը կշարունակի դրա հետագա 

զարգացումը և արդիականացումը:   

Էկո-իրավունքի կենտրոնի թիմը 
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շնորհակալություն է հայտնում բոլոր 

դրական արձագանքների համար և 

պատրաստ է շարունակել իր աշխատանք-

ները նույն ակտիվությամբ:   

 

 Կլոր սեղան ռիսկի վրա հիմնված 

ստուգումների մեթոդաբանության 

վերաբերյալ   

 

ՀՀ-ում իրականացվող տեսչական 

համակարգի բարեփոխումների ծրագրի 

շրջանակներում մշակվել է նաև 

Բնապահպանական պետական 

տեսչության կողմից ռիսկի վրա հիմնված 

ստուգումների մեթոդաբանությունը և 

ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների 

ընդհանուր նկարագիրը, որին էլ նվիրված 

էր այսօր Կենտրոնում կազմակերպված 

քննարկումը:  

Որպես բանախոսներ հրավիրվել էին ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության 

աշխտակազմի բնապահպանական 

պետական տեսչության հաշվառման և 

վերլուծության բաժնի պետ տիկին Ռոզա 

Ջուլհակյանը և ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարության տեսչական բարե-

փոխումների խմբի անդամ պարոն 

Վարդան Դաբաղյանը, ովքեր 

հանգամանալից ներկայացրեցին նոր 

համակարգի գործառման սկզբունքները, 

մոտեցումները և խնդիրները:  

Կազմակերպված քննարկման 

նպատակն էր ՀՀ-ում գործող 

տնտեսվարողներին ծանոթացնել 2013 

թվականի հունվարի 1-ից ներդրվելիք 

ստուգումների նոր համակարգին: Ըստ 

բանախոսների` ռիսկի վրա հիմնված 

ստուգումների մոդելը հնարավորություն 

կտա ըստ օբյեկտների ռիսկայնության` 

սահմանել ստուգումների տարբերակված 

պարբերականություն և ավելի թափանցիկ 

դարձնել գործընթացը: Օբյեկտների 

ռիսկայնությունը որոշվելու է ըստ տարբեր 

ցուցանիշների, որոնք արդեն մշակված են: 

Օբյեկտի ռիսկայնությունը գնահատվելու է 

բալային համակարգով և բաղակացած է 

երկու հիմնական բաղադրիչներից` 

ոլորտային ռիսկեր և անհատական 

ռիսկեր: Անհատական ռիսկերն իրենց 

հերթին բաղկացած են կազմակերպութ-

յունում առկա տեղեկատ-վության հիման 

վրա և ստուգաթերթի հիման վրա 

հաշվարկված ռիսկերից: 

Ի տարբերություն գործող համակարգի` 

նոր մոդելը հնարավորություն կտա 

կանխատեսելի դարձնել տեսչական 

մարմինների կողից անցկացվող 

ստուգումները, խուսափել ավելորդ 

բյուրոկրատիայից, ձևավորել տեսուչ-

գործարար հարաբերությունների նոր 

մշակույթ: 

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսում-

նական կենտրոնը ևս կարևորում է նշված 

նախաձեռնությունը և հույս հայտնում, որ 
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նոր համակարգը կաբարելավի և 

բնապահպանական ստուգումների 

պրակտիկան: Քննարկման մասնակցիները 

ներկայացնում էին հիմնականում 

հանքարդյունաբերության ոլորտում 

գործող ընկերություններին, որոնք 

բազմաթիվ հարցեր, նկատառումներ և 

առաջարկներ բարձրացրեցին նոր 

համակարգի հետ կապված:   

2013 թվականին ԵՊՀ էկոլոգիական 

իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի 

կողմից պատրաստված զեկույցը, որը 

վերաբերում է ռիսկերի վրա հիմնված 

ստուգումների համակարգին, կտպագրվի 

Բնության պահպանության համաշխար-

հային միության Էկոլոգիական իրավունքի 

ակադեմիայի էլեկտրոնային պարբերա-

կանի առաջիկա համարում: 

III. ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ 

 

 Շրջակա միջավայրի պահպա-

նությունը կարող է շահութաբեր 

լինել 
 

Տեխնոլոգիական զարգացմանը 

զուգընթաց փոխվում են սպառողների 

սովորությունները: Ինչպես շատ այլ 

էլեկտրական սարքավորումներ, հին 

հեռուստացույցները ևս դառնում են 

ժամանակավրեպ: 

Այս բաժնում կանդրադառնանք 

Իտալիայի փորձին, որտեղ կտեսնենք, թե 

ինչպես շրջակա միջավայրի համար  

վտանգավոր թափոնները փոխակերպվում 

են գեղեցիկ կերամիկական սալիկների: 

«Ռիլայթը» հաջողակ 

կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 

1999 թվականին և ունի 70 աշխատող: 

Ընկերությունը մասնագիտանում է 

էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոնների 

վերամշակման ոլորտում` մշտապես 

փնտրեով հավաքված թափոնների 

վերամշակման նորարարական ուղիներ: 

Ռիլայթի գլխավոր մենեջեր Բիբիանա 

Ֆեռարին ասում է. «Այս ապրանքները 

չափազանց կարճ կյանք ունեն, ուստի 

դրանք վերացնելու անհրաժեշտությունը 

ավելի ու ավելի է մեծանում»: 

Վերամշակված ապակուն ավելացվում 

է սոսինձի խառնուրդ, որից էլ ստացվում 

են կերամիկական սալիկներ: Օրինակ, 70 

քառակուսի մետր մակերեսով տարածքի 

համար սալիկներ պատրաստելու համար 

անհրաժեշտ է 30 հեռուստացույց:  

Այսօրվա դրությամբ Գլասփլուս ծրագրի 

շնորհիվ վերամշակվել է 10000 տոննա 

հեռաուստատցույց:  

Գլասփլուս ծրագրի համակարգող 

Դեյվիդ Քառռան ասում է. «Այսօր մենք 

արտադրել ենք 500.000 քառակուսի մետր 

կերամիկական սալիկներ: Սա նշանակում 

է, որ վերամշակել ենք 2500 տոննա 

ապակի»: 
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Վերամշակված ապակու 

օգտագործումը զգալիորեն նվազեցնում է 

ներկրվող հումքի անհրաժեշտությունը: 

Արտադրությունը ոչ միայն նպաստավոր է 

շրջակա միջավայրի համար, այլ նաև 

գրավում է նոր շուկաներ` շնորհիվ 

էկոլոգիական սերտեֆիկացման:  

Բիբիանա Ֆեռարին ասում է. «Այս 

ոլորտում հաջողության երեք գաղտնիք 

կա` կենտրոնանալ զարգացման և 

հետազոտությունների վրա, ուշադրության 

կենտրոնում պահել էկոլոգիական 

հարցերը և թափոնները վերամշակել` ըստ 

արտադրական անհրաժեշտության»: 

Աղբյուրը`http://www.euronews.com/2012/12

/14/protecting-the-environment-can-be-

profitable/ 

 

IV. ԿԱՆԱՉԱՓԱՅԼ ԺՊԻՏՆԵՐ 
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