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Project funded by the
European Union
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է
Եվրամիության կողմից

ԻՆՉՊԵՍ ՎԱՐՎԵԼ

ՊԼԱՍԻԿ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Շրջակա ﬕջավայրին և մարդ ٳառողջٳթյանը աղբի հասցրած
ﬖասների մասին այսօր շատ է խոսվٳմ, առկա են բազմաթիվ
տեղեկատվական նյٳթեր և ٳսٳﬓասիրٳթյٳններ: Աղբը
կարող է տարածվել քամٳ, աղբաթափման վայր թափանցող
կենդանիների ﬕջոցով, մարդկանց և տնտեսվարող
սٳբյեկտների ﬕջոցով: Չկառավարվող աղբը հղի է
բացասական հետևանքներով. աղբավայրի ﬔծ հատվածներ
մշտապես այրվٳմ են:

Աղբահանٳթյٳնը խնդիրը մարդկٳթյան առաջ ծառացել է դեռ շատ
վաղٳց: Տարբեր ժամանակաշրջաններٳմ մարդիկ փորձել են լٳծٳմներ առաջարկել աղբի կառավարման ٳղղٳթյամբ: Դրանք կٳտակվելով՝ ընկել են ներկա համաշխարհային 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 աղբի հեռացման կանոնները, ընդٳնվել է մ.թ.
2500 տարի առաջ Աթենքի իշխանٳթյٳնների կողﬕց. պոլիսի քաղաքացիները պարտավոր էին աղբը հեռացնել քաղաքից
առնվազն 1.5 կմ այն կողմ:

Ÿ

11-րդ դարٳմ Ճապոնիայٳմ կատարվեց աղբի վերամշակման
առաջին փորձը. հավաքվٳմ էին հին թٳղթը և վերամշակելով՝
ստանٳմ նորը:

Ÿ

14-րդ դարٳմ Անգլիայٳմ և Ֆրանսիայٳմ սահմանվեցին տٳգանքներ քաղաքի փողոցների աղտոտման համար:

Ÿ

Անգլիայٳմ և Գերմանիայի շատ քաղաքներٳմ արգելվեց ջրային
ավազանների ﬔրձակայքٳմ աղբի նետٳմը:

Ÿ

16-րդ դարٳմ Անգլիայի թագٳհին հատٳկ հարկային արտոնٳթյٳններ շնորհեց աղբի հավաքման և տեղակայման համար:
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Ÿ

18-րդ դարٳմ ԱՄՆ անկախٳթյան պատերազﬕ ժամանակ վերաձٳլման ենթակա ﬔտաղական թափոնների հավաքٳﬓ  ٳպահեստավորٳմը յٳրաքանչյٳրի հայրենսիրական պարտքն էր համարվٳմ, քանի որ զգացվٳմ էր զինամթերքի համար անհրաժեշտ
հٳմքի պակաս:

Ÿ

19-րդ դարٳմ, երբ ﬔծ թափով զարգացավ ٳրբանիզացիան, աղբի ծավալները զգալիորեն աճեցին, ինչը ստիպեց քաղաքային
իշխանٳթյٳններին ստեղծել համայնքային առաջին աղբահանٳթյան ծառայٳթյٳնները:

Ÿ

Բրիտանական խորհրդարանը օրենք ընդٳնեց աղբի պահեստավորման և վերամշակման վերաբերյալ: Նոթինհեմٳմ սկիզբ դրվեց
աղբից էիներգիայի ստացման պրակտիկային:

Ÿ

Նյٳ-Յորքٳմ բնակիչների առջև դրվեց աղբի (սննդի, թղթի, ﬔտաղի) տեսակավորման պարտավորٳթյٳն: Դրանք նետվٳմ
էին փողոցٳմ տեղադրված հատٳկ աղբարկերի ﬔջ: Քաղաքٳմ կառٳցվեց աղբի
վերամշակման առաջին գործարանը:

ԱՂԲԱՀԱՆؤԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐؤՄ
Հայաստանٳմ այսօր կենցաղային թափոնների համափարփակ կառավարٳմ չի իրականացվٳմ. քաղաքային համայնքներٳմ կատարվٳմ է զٳտ աղբի հեռացٳմ, իսկ գյٳղական գրեթե բոլոր համայնքներٳմ, բացառٳթյամբ ﬕ քանիսի, աղբահանٳթյٳն չի իրականացվٳմ:
Այնպիսի ռեսٳրսներով և ﬔթոդներով, ինչպես նաև մտածելակերպով, որ ներկայٳմս իրականացվٳմ է աղբահանٳթյٳնը Հայաստանٳմ, հնարավոր չէ նվազեցնել դրա բացասական ազդեցٳթյٳնը
շրջակա ﬕջավայրի և մարդ ٳառողջٳթյան վրա:
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Հայաստանٳմ աղբահանٳթյան եկամٳտները գրեթե բոլոր համայնքներٳմ չեն ծածկٳմ կատարված ծախսերը: Ծախսերը հիմնականٳմ ծածկվٳմ են համայնքի բյٳջեի հաշվին:
Աղբի հավաքման, տեղափոխման և տեղակայման համար սահմանված վճարները հիﬓված չեն տնտեսական հաշվարկի վրա՝ պայմանավորված սոցիալական (բնակչٳթյան անվճարٳնակٳթյٳն) և քաղաքական (ընտրٳթյٳններ) դրդապատճառներով:

ԱՂԲԱՎԱՅՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ
Հայաստանٳմ գոյٳթյٳն չٳնեն սանիտարական նվազագٳյն նորﬔրին համապատասխանող աղբավայրեր: Կա ﬕայն ﬔկ արտոնագրված աղբավայր: Աղբավայրի օրինակելի սխեման՝ նվազագٳյն
ստանդարտներով, մշակված է ՀՀ քաղաքաշինٳթյան նախարարٳթյան կողﬕց: Սակայն համայնքները բավարար ﬕջոցներ չٳնեն նմամանատիպ աղբավայր կառٳցել ٳհամար:
Եթե քաղաքային բնակավայրերٳմ գոնե առկա է հողահատկացٳմ
աղբի տեղակայման համար, ապա գյٳղական համայնքներٳմ աղբը
տեղակայվٳմ է տարերայնորեն ձևավորված աղբանոցներٳմ, որոնք
չեն կառավարվٳմ համայնքի կողﬕց.
Ÿ

ճանապարհները հիﬓականٳմ անբարեկարգ են, ինչը, հատկապես
ձմռանը, զգալի դժվարացնٳմ է աղբատար ﬔքենայի շահագործٳմը:

ﬔծ մասٳմ տեղանքի ٳսٳﬓասիրٳթյٳն չի կատարվել՝ ստորերկրյա
ջրերի առկայٳթյան մասին եզրակացٳթյան հանգել ٳնպատակով:
Շատ համայնքներٳմ տարվա հատկապես գարնանային ժամանակաշրջանٳմ ստորերկրյա ջրերը
անﬕջական կոնտակտի ﬔջ են մտնٳմ աղբի հետ` դրանից բխող
բավականին լٳրջ հետևանքներով:
Ÿ

5

Ÿ

աղբանոցները չٳնեն պաշտպանական որևէ կառٳցվածք` ցանկապատ, ապահովված չեն արտաքին ջրերի մٳտքից, հիմքերը
ծածկված չեն հիդրոﬔկٳսիչ շերտով` կանխել ٳհամար ջրի թափանցելիٳթյٳնը, չեն իրականացվٳմ բնապահպանական և սանիտարա-համաճարակային ﬕջոցառٳﬓեր:

Ÿ

ցանկապատ չլինել ٳպատճառով, աղբանոցի ամբողջ շրջակայքով տարածվٳմ են թղթի ﬓացորդներ և պոլիէթիլենային տոպրակներ, ազատ է մարդկանց  ٳկենդանիների մٳտքը:

Ÿ

տեղի է ٳնենٳմ աղբի ինքնայրٳմ, որից առաջացած ﬔթանի և
դիօքսինի արտանետٳﬓերը ٳղղվٳմ են շրջակա ﬕջավայր:

Ÿ

չկա ﬔքենաների լվացման կետ, արտաքին ջրերից պաշտպանող
կառٳյց, դրենաժային և գազահեռացման համակարգեր, չի կատարվٳմ թորանների ٳսٳﬓասիրٳթյٳն և մոնիտորինգ,

Ÿ

չեն կատարվٳմ հաշվարկներ աղբավայրերի տարողٳթյան և շահագործման ժամկետների որոշման համար:

Ÿ

չի կատարվٳմ աղբավայր տեղափոխվող թափոնների հաշվառٳմ,

Ÿ

չի կատարվٳմ աղբի աﬔնօրյա հարթեցٳմ և խտացٳմ:

ՕՐԵՆՍԴՐؤؤՆ, ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ
ՈՐՈՇؤՄՆԵՐ
Գոյٳթյٳն ٳնեցող օրենսդրٳթյٳնը չի ապահովٳմ աղբահանٳթյան
համապարփակ կառավարٳմը՝ ներառյալ աղբի տեսակավորٳﬓ ٳ
վերամշակٳմը: Լٳծելով ﬕայն վարձավճարի գանձման խնդիրը՝ չի
շեշտադրٳմ, որ դա պետք է վճարվի մատٳցված ծառայٳթյան դիմաց, բնակչի հետ պայմանագրի հիման վրա, այլ ենթադրվٳմ է, որ
վճարը պետք է կատարվի զٳտ աղբ արտադրել ٳփաստով:
Աղբի հավաքման, հեռացման և վճարների հավաքագրման գործընթացٳմ գործնականٳմ բացակայٳմ է նաև համայնքների ներքին օրենսդրٳթյٳնը կանոնակարգերն  ٳհամապատասխան որոշٳﬓերը:
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ԱՂԲԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑؤՄ
Աղբահանٳթյան ոլորտٳմ վերոնշյալ բազٳմ խնդիրները հաղթահարել ٳհամար համայնքները պետք է որդեգրեն ռազմավարական մոտեցٳմ: Յٳրաքանչյٳր համայնք պետք է ٳսٳﬓասիրի և վերլٳծի
համայնքٳմ աղբահանٳթյան իրավիճակը՝ փորձելով հասկանալ, թե
«որտե՞ղ է այն գտնվٳմ այժմ», վերլٳծել իր թٳյլ և ٳժեղ կողﬔրը: Համայնքը պետք է սահմանի աղբահանٳթյան հետ կապված իր տեսլականը և երկարաժամկետ նպատակները, թե «որտե՞ղ է այն ٳզٳմ լինել» որոշակի ժամանակահատված անց:
Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարմանն ٳղղված ռազմավարական մոտեցٳմը ենթադրٳմ է որոշակի հիերարխիա, որը սխեմատիկ ներկայացված է ստորև.

Ցանկալիٳթյٳն

առավել
ցանկալի

Աղբի կրճատٳմ,
խٳսափٳմ
Ռեսٳրսների
վերականգնٳմ
Հեռացٳմ

Կրթٳթյٳն
Ծավալի կրճատٳմ
Վերօգտագործٳմ
Վերամշակٳմ
Էներգիայի ստացٳմ

Հեռացٳմ աղբավայր
Այրٳմ

Թափոնների հիերխիան ٳնի գլխիվայր շրջված բٳրգի տեսք: Այն
բաղկացած է երեք հատվածից, որոնցից յٳրաքանչյٳրը բնորոշٳմ է
որոշակի առանձին վարքագիծ:
Աﬔնացանկալի վարքագիծը աղբի ծավալի կրճատման վարքագիծն
է: Դա ենթադրվٳմ է, որ դեռևս աղբյٳրի մոտ, ﬕնչև նետելը, պետք է
մտածել պոտենցիալ աղբի վերօգտագործման հնարավորٳթյٳնների, աղբի տեսակավորման մասին:
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Հիերախիայի հաջորդ, ավելի ցածր մակարդակٳմ ենթադրվٳմ է արդեն տեղակայված կենցաղային թափոնների վերականգնٳմ և վերադարձ տնտեսٳթյٳն՝ աղբի վերամշակման կամ էիներգիա ստանալٳ
ﬕջոցով:
Հիերարխիայի աﬔնաստորին մակարդակٳմ դրսևորվٳմ է աﬔնաքիչ խրախսٳսվող վարքագիծը՝ աղբի հեռացٳմ աղբավայր կամ այրٳմ:

!

Աղբարտադրողների ցանկٳթյٳններն ٳղղիղ հաﬔմատական են այս կամ այն վարքագծի դրսևոման
հետ: Օրինակ՝ որքան ﬔծ է ցանկٳթյٳնը, այնքան ﬔծ
է հավանականٳթյٳնը, որ աղբարտադրողը կդրսևորի թափոնների հիերարխիայٳմ աﬔնաբարձր մակարդակով նախատեսված վարքագիծ և հակառակը:

ԱՂԲԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐؤؤՆՆԵՐԸ
Աղբահանٳթյան արդյٳնավետ և համափարփակ կառավարٳմը
ենթադրٳմ է աղբի տեսակավորٳմ և վերամշակٳմ:
Ժամանակակից աշխարհٳմ կենցաղային աղբի բաղադրٳթյٳնը փոփոխٳթյան է ենթակվել: Շրջակա ﬕջավայրի աղտոտվածٳթյٳնը
ավելացել և աղբի ծավալները ﬔծացել են կենցաղٳմ պլաստիկի և պոլիէթիլենային թաղանթների կիրառմամբ: 1970-ականներից ԱՄՆ-ٳմ
սկսվٳմ է պլաստիկ շշերի լայն կիրառٳմը կենցաղٳմ:
Հատկապես 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 ենթակա են հարյٳր տոկոս վերամշակման:
Իր տնտեսական առավելٳթյٳններով հանդերձ՝ պլաստիկ շշերը
լٳրջ ﬖասակար ազդեցٳթյٳն ٳնեն շրջակա ﬕջավայրի վրա, երբ
այն չի վերամշակվٳմ, այլ նետվٳմ է շրջակա ﬕջավայր: Տարբեր
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տվյալներով տարեկան 63 ﬕլիարդ պլաստիկ շշեր են նետվٳմ աղբավայրեր կամ օվկիանոս: Տարեկան 2.5 ﬕլիոն տոննա դիօքսին արտադրվٳմ է պլաստիկ շշեր արտադրող ձեռնարկٳթյٳնների կողﬕց: Այս
աﬔնը նպաստٳմ է կլիմայի փոփոխٳթյան և գլոբալ տաքացմանը:
Պլաստիկ աղբը բնٳթյան ﬔջ
կենսաբանական քայքայման
չեն ենթարկվٳմ, սակայն ենթարկվٳմ են լٳսային քայքայման, որը նշանակٳմ է, որ այն
ժամանակի ընթացքٳմ մասնատվٳմ են 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 մարդ ٳառողջٳթյանը՝
առաջացնելով անպտղٳթյٳն, քաղցկեղ և այլ ﬖասակար ազդեցٳթյٳններ իմٳնային, վերարտադրողական և նյարդային համակարգերի վրա:
Հետևաբար, նշված վտանգները նվազեցնել ٳհամար պլաստիկի վերամշակٳմը դառնٳմ է անհրաժեշտٳթյٳն: Ինչպես նշվեց այն ձեռնատ ٳէ նաև տնտեսական նկատառٳﬓերից ելնելով: Այսօր ընդհանٳր աղբից պլաստիկի 28%-ը առանձնացվٳմ է ԱՄՆ-ٳմ, 78%-ը
Ճապոնիայٳմ և 98%-ը Գերմանիայٳմ:
Հայաստանٳմ, տարբեր ﬔծٳթյան և կենցաղավարման վեց փորձնական համայնքներٳմ կատարվել են աղբի բաղադրٳթյան վերաբերյալ ٳսٳﬓասիրٳթյٳններ, որոնց արդյٳնքները ցٳյց են տվել, որ
ընդհանٳր աղբի ﬔջ պլաստիկ շշերի մասնաբաժինը (ծավալային
առٳմով) մոտ 30% է:
Հայաստանٳմ աղբի տեսակավորٳմ դեռևս իրականացվٳմ է հաշված համայնքներٳմ: Ընդ որٳմ` տեսակավորٳմը տարբեր համայնքներٳմ տարբեր եղանակներով է տեղի ٳնենٳմ: Օրինակ՝ Վեդ ٳև 15
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գյٳղական համայնքների աղբահանٳթյٳնն կատարվٳմ է հիﬓականٳմ աղբավայր տեղափոխվող կամ արդեն տեղակայված խառը
աղբից: «Ուրբան հիﬓադրաﬕ» կողﬕց Ալավերդիٳմ, Վանաձորٳմ,
Հրազդանٳմ, Սևանٳմ, Ախٳրյանٳմ, Սիսիանٳմ և Կապանٳմ իրականացրած/իրականացվող աղբի տեսակավորման ծրագրերٳմ աղբը
տեսակավորվٳմ է աղբյٳրի մոտ, աղբարտադրողների օգնٳթյամբ:
Հայաստանٳմ արդեն սկսվել է նորարարական և տարածաշրջանٳմ
նմանօրինակ չٳնեցող են աղբի վերամշակման առաջին փորձերը։
Կապան քաղաքٳմ հիﬓվել ٳէ պլաստիկ թափոններից շինանյٳթերի ստացման արտադրամաս, որի համար որպես հٳմք կծառայեն աղբից տարանջատված պլաստիկ թափոնները։ Ընթանٳմ են նաև լաբորատոր աշխատանքներ բٳյսերի մշակٳﬕց թաղանթներ ստանալٳ
ٳղղٳթյամբ, որոնք կենցաղٳմ կարող են փոխարինել պոլիէթիլենա
թաղանթներին:

ՀԱՆՐؤԱՆ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
Հանրٳթյան հետ աշխատանքը առանցքային նշանակٳթյٳն ٳնի
պատշաճ աղբահանٳթյٳն իրականացնել ٳհամար: Հանրٳթյٳնը հաճախ տարբեր ընկալٳﬓեր ٳնի այս կամ այն խնդրի, դրաց կարևորٳթյան, լٳծման ճանապարհների, այդ խնդրի լٳծման համար պատասխանատٳնների ցանկٳթյٳնների և կարողٳթյٳնների վերաբերյալ: Ընկալٳﬓերը կարող են լինել տեղին՝ հիﬓված անցյալի փորձի
վրա և թյٳր, որը գալիս է անիրազեկٳթյٳնից և գիտելիքի պակասից:
Նٳյնը կարելի է ասել աղբահանٳթյան ոլորտի մասին: ՏԻՄ-երը պատասխանատ ٳեն բնակչٳթյան իրազեկٳթյٳնը և կրթٳթյٳնը ապահովել ٳհամար:
Աղբահանٳթյան վերաբերյալ բնակչٳթյան ընկալٳﬓերը հասկանալ ٳարդյٳնավետ ﬔթոդներից է հանրային կարծիքի ٳսٳﬓասիրٳթյٳնը, որը թٳյլ են տալիս ոչ ﬕայն հասկանալ բնակչٳթյան ընկալٳﬓերը, այլ նաև ստեղծել այդ ընկալٳﬓերը կառավարել ٳև ճիշտ
ٳղղորդել ٳգործիքակազմ` ներառյալ.
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Տեսաձայնային ﬕջոցների օգտագործٳմ իրազեկման և կրթման
համար
Ÿ

Սոցիալական գովազդներ. կարճ տևողٳթյան այս տեսահոլովակները, հստակ ٳղերձով, որը կարող է զգալի փոփոխٳթյٳն
մտցնել բնակչٳթյան վարքագծٳմ և մտածելակերպٳմ:

Ÿ

Հեռٳստա/ռադիո հաղորդٳﬓեր/քննարկٳﬓերը շահագրգիռ
կողﬔրի մասնակցٳթյամբ ոլորտի վերաբերյալ տարբեր կարծիքները հանրٳթյանը փոխանցել ٳհամար

Ÿ

Ցٳցանակները և պաստառները՝ պատկերային կամ բառային հակիրճ նպատակային ٳղերձներով, նպաստٳմ են մարդկանց վարքագծի  ٳմտածելակերպի փոփոխٳթյանը:

Կրթական ﬕջոցառٳﬓեր
Դասընթացներ, սեﬕնարներ տարբեր լսարանների՝ հատկապես
դպրոցականների, երիտասարդների համար աղբի արդյٳնավետ կառավարման, շրջակա ﬕջավայրի և մարդ ٳառողջٳթյան վրա աղբի
ﬖասակար ազդեցոյթյան վերաբերյալ, Գիտելիքի մրցٳյթներ, տեղեկատվական բٳկլետներ և պաստառներ:
Համայնքի մոբիլիզացման ﬕջոցառٳﬓեր
Համայնքային քննարկٳﬓերը, հանդիպٳﬓերը աղբահանٳթյան
տարբեր խնդիրների վերաբերյալ կարևոր են բնակչٳթյանն իրազեկել ٳհամար և փորձել ٳնրանց դարձնել ավելի շٳտ դաշնակից, քան
ընդդիմախոս: Այս հանդիպٳﬓերին նպատակահարմար է հրավիրել
համայնքային ակտիվ խմբերին, երիտասարդներին, տարեցների, կանանց, ՀԿ-ներին և շագագրգիռ այլ անձանց: Համայնքի մոբիլիզացման ﬕջոցառٳﬓերի օրինակներ են շաբաթօրյակները, բնապահպանական թեմաներով երթերը և նկարչական մրցٳյթները, որոնք
կրթական նշանակٳթյٳն, ազդٳմ են մարդկանց վարքագծի վրա և
համախմբٳմ են համայնքի բնակչٳթյանը ընդհանٳր խնդրի համատեղ լٳծման շٳրջ:
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ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏؤؤՆԸ
Աղբահանٳթյٳնը համայնքային ծառայٳթյան այն ոլորտն է, որը
նպաստավոր է հանրային-մասնավոր համագործակցٳթյան համար:
Ո՞րն է մասնավոր հատվածի ներգրավման առավելٳթյٳնը: Ինչքանո՞վ են ներգրավված մասնավոր ընկերٳթյٳնները համայնքներٳմ
աղբահանٳթյան ոլորտٳմ: Ի՞նչ դժվարٳթյٳններ կան այսօր աղբահանٳթյան ոլորտٳմ հանրային-մասնավոր համագործակցٳթյան համար: Որո՞նք են այն նվազագٳյն պայմանները, որ աղբահանٳթյան
իրականացٳմը համայնքներٳմ ավելի գրավիչ կդարձնեին մասնավոր հատվածի համար:
Հանրային-մասնավոր համագործակցٳթյան նպատակը, հանրային
ենթակառٳցվածքների կամ հանրային ծառայٳթյٳնների ապահովٳﬓ է մասնավոր հատվածի ﬕջոցով:
Առավելٳթյٳնները
Ÿ

Մասնավոր հատվածը ծառայٳթյٳնները մատٳցٳմ է ավելի
արդյٳնավետ, ավելի որակով և ավելի ցածր գնով:

Ÿ

Հանրային-մասնավոր համագործակցٳթյٳնը հնարավոր է դրաձնٳմ մասնավոր հատվածի ֆինանսական, տեխնիկական և մասնագիտականը ներդٳﬓերը հանրային ոլորտٳմ:

Ÿ

Կարևոր հանգամանք է, որ հանրայինը պետք է պահպանի
սեփականٳթյան իրավٳնքը ենթակառٳցվածքի նկատմամբ:

Դժվարٳթյٳնները
Աղբահանٳթյան կառավարٳմը համայնքներٳմ չի գրավٳմ մասնավոր հատվածի հետաքրքրٳթյٳնը հետևյալ պատճառներով.
Ÿ

Բնակչٳթյան ցածր խտٳթյٳն. համայնքների բնակչٳթյٳնը փոքրաթիվ են, ٳստի ստացած եկամٳտները չեն ծածկٳմ ծախսերը,
առավելևս չեն կարող ապահովել շահٳյթ: Մասնավորին շահեկան
է ներդրٳﬓեր անել ավելի ﬔծ բանկչٳթյٳն ٳնեցող համայնքներٳմ կամ համայնքների խմբٳմ/խմբերٳմ:
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Ÿ

Կարճաժամկետ պայմանագրեր. Պայմանագրի ժամկետները մասնավոր ընկերٳթյٳնների հետ չափազանց կարճ են, համայնքների
ﬔծ մասٳմ 1 տարٳց ոչ ավելի, որը չի առաջացնٳմ մասնավորի
հետաքրքրٳթյٳնը:

Ÿ

Չհիﬓավորված սակագներ. Սակագնի՝ տնտեսապես հիﬓավորված հաշվարկը բացակայٳմ է: Սակագները հիﬓականٳմ սահմանվٳմ են քաղաքական և սոցիալական նկատառٳﬓերից ելնելով: Դրանք զգալիորեն ցածր են այն ծախսից, որը կատարվٳմ է
աղբի հավաքման, տեղափոխման և տեղակայման համար, ٳստի
զգալի ռիսկ է պարٳնակٳմ մասնավորի համար:

Ÿ

Բնակչٳթյան տեղաշարժ և սոցիալական վիճակ: Այսօր, մասնավոր հատվածը նախընտրٳմ է ընդհանրապես չառնչվել բնակչٳթյան հետ վարձավճարների հավաքագրման մասով, ոչ ﬕայն
բնակչٳթյան կողﬕց վճարել ٳպատրաստակամٳթյան բացակայٳթյան ռիսկի, այլև բնակչٳթյան հոսٳնٳթյան պատճառով,
բնակչٳթյան թվի անընդհատ տատանման պայմաններٳմ: Ուստի
ներկայٳմս մասնավոր հատվածին ձեռնտ ٳէ, որ համայնքը կրի
վարձավճարների հավաքագրման ռիսկը:

Ներկայացնենք հանրային-մասնավոր համագործակցٳթյան երկٳ
մոդել, որոնցից ﬔկը հիﬓված է համայնքային բյٳջեից ներդրٳﬓերի
դիմաց կանոնավոր վճարٳﬓերի կատարել ٳվրա (կառավարման
պայմանագիր), իսկ մյٳսը՝ ենթակառٳցվածքի վարձակալٳթյան
վրա (վարձակալٳթյան պայմանագիր)՝ ապահովելով կանոնավոր
վճարٳﬓեր մասնավորի կողﬕց համայնքային բյٳջե.
ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ԲՅؤՋԵԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ

Վարձակալٳթյան
վճար

Վճարٳմ

Վճարٳմ
ԾԱՌԱՅؤԱՆ
ՄԱՏؤՑؤՄ

ԾԱՌԱՅؤԱՆ
ՄԱՏؤՑؤՄ

Ծառայٳթյան
մատٳցٳմ

Ծառայٳթյան
մատٳցٳմ
ԲՆԱԿՉؤؤՆ

Վճարٳմ

ԲՆԱԿՉؤؤՆ
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ՄԱՍՆԱՎՈՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳؤՅՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Հանրային-մասնավոր համագործակցٳթյٳնը պետք է հիﬓված լինի
փոխադրաձ շահագրգռվածٳթյան և ռիսկերի բաժանման վրա:

ԵԶՐԱՓԱԿؤՄ
Այսպիսով` աղբահանٳթյٳնը համայնքային այնպիսի ենթակառٳցվածք է, որի վիճակից ٳղղակի կամ աննٳղղակի կախված է շրջակա
ﬕջավայրի պաշտպանٳթյٳնը, մարդկանց առողջٳթյٳնը, կյանքի
որակը, վարքագծի փոփոխٳթյٳնը և տնտեսական աճը խթանٳմը,
այսինքն՝ աղբահանٳթյան կառավարٳմը պահանջٳմ է համապարփակ, ինտեգրացված մոտեցٳմ:

!

Մաքٳր է ոչ այնտեղ, որտեղ մաքրٳմ են,
այլ այնտեղ որտեղ չեն աղտոտٳմ:
Բոլորս պարտավոր ենք հոգ տանել ﬔր հայրենի
բնٳթյան, ﬔր համայնքի, ﬔր ընտանիքի և
երեխայի մասին, և այդ դեպքٳմ առկա
մարտահրավերները կդառնան
հնարավորٳթյٳններ:
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Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ:
Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Ուրբան հիմնադրամը,
և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները:

