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ՆԱՄԱԿ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ
Սիրելի՛ __________________________
Երբևէ մտածե՞լ ես, թե որտեղից են
առաջանٳմ թափոնները (աղբը)։
Չէ՞ որ բնٳթյան ﬔջ
թափոններ չկան։
Դրանք ստեղծٳմ
ենք ﬔնք։

ՆՎԱԶԵՑՐؤ, ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾԻՐ, ՎԵՐԱՄՇԱԿԻՐ
Օրինակ, ցանկացած հնացած, մաշված, չօգտագործելի, կամ ոչ
ցանկալի իր, որը ﬔնք դեն ենք նետٳմ, համարվٳմ է թափոն։
Իսկ դ ٳերբևէ մտածե՞լ ես, որ թափոնները ﬖասակար են
շրջակա ﬕջավայրի համար։
Սովորաբար թափոնները տեղափոխվٳմ են դեպի հատٳկ նախատեսված աղբավայրեր։ Իսկ ի՞նչ է տեղի ٳնենٳմ դրանից հետո։ Դրանք սկսٳմ են քայքայվել։ Բայց դա այքան էլ հեշտ տեղի
չի ٳնենٳմ։
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Պարզվٳմ է կան թափոններ, որոնց քայքայման համար
տարիներ են պահանջٳմ։ Այս աղյٳսակٳմ կա թափոնների քայքայման համար պահանջվող ժամկետի ﬕ քանի
օրինակ՝
Թափոնի տեսակ
Բանանի կեղև

Քայքայման համար
պահանջվող ժամկետ
3-4 շաբաթ

Լրագիր կամ թղթե տոպրակ

1 աﬕս

Շապիկ

5 աﬕս

Բրդյա գٳլպա

1 տարի

Ծխախոտի ﬓացորդ
Կաշվե երկարաճիտ կոշիկներ

Օրինակ՝ դիօքսինով աղտոտված օդը շնչելիս կամ դիօքսինով վարակված սնٳնդ օգտագործելիս, թեկٳզ՝ արածող
կովի կաթը խﬔլիս, կարող են առաջանալ մահաց ٳհիվանդٳթյٳններ։

10 տարի
40-50 տարի

Թիթեղյա տٳփ

80-100 տարի

Ալյٳﬕնե տٳփ

200-500 տարի

Պլաստիկ շիշ,
պոլիէթիլենային
տոպրակ

անհայտ է

Ապակե շիշ

Բավական չէ, որ թափոնների քայքայման համար լավագٳյն դեպքٳմ տարիներ են պետք, դրանք նաև քայքայվելով առաջացնٳմ են թٳնավոր նյٳթեր՝ ﬔթան գազ, դիօքսին և ֆٳրան։ Արդյٳնքٳմ աղտոտվٳմ է օդը, ջٳրը,
շրջակա ﬕջավայրը և կենդանական աշխարհը։
Դրանք թٳյներ են, որոնք, ծխի հետ մթնոլորտٳմ
տարածվելով, իրենց ճանապարհին աղտոտٳմ են
աﬔն ինչ՝ հսկայական տարածքներ դարձնելով
վտանգավոր մարդկանց և կենդանիների համար։

անհայտ է
(թերևս երբեք)

Պարզվٳմ է, նաև չի կարելի այրել տերևներն  ٳայգեգործական այլ թափոնները, քանի որ դրանց այրٳմը նٳյնպես
նպաստٳմ է օդի աղտոտմանը և ածխաթթ ٳգազի (CO2-ի)
արտանետմանը։

Իսկ դ ٳգիտե՞ս, որ կարող ես օգնել քո համայնքին այդ հարցٳմ։
Ÿ

Հիշի՛ր, որ աղբը պետք է թափել ﬕայն
դրա համար սահմանված վայրٳմ:

Ÿ

Պլաստիկ տարաները նետի՛ր քաղաքٳմ տեղադրված հատٳկ աղբամանների ﬔջ։

Ÿ

Թٳյլ ﬕ՛ տٳր նետել շինարարական
աղբը սովորական աղբարկղի ﬔջ:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Թٳյլ ﬕ՛ տٳր, որ պլաստիկ թափոնները, թٳղթը կամ
ստվարաթٳղթը կենցաղային աղբի հետ հայտնվեն
նٳյն աղբամանٳմ։

ՊԼԱՍՏԻԿ

ԱՊԱԿԻ

ՄԵՏԱՂ

ԹؤՂԹ

Թٳյլ ﬕ՛ տٳր, որ ձեր տանը
կամ բակٳմ այրեն պլաստիկ
շշերը և պոլիէթիլենային տոպրակները և բացատրի՛ր ﬔծերին, որ դրանք այրել ٳհետևանքով օդٳմ առաջանٳմ են մահաց ٳթٳյներ:

Ÿ

Թٳյլ ﬕ՛ տٳր, որ այրեն տերևներ և այլ այգեգործական թափոններ:

Աշխատի՛ր հրաժարվել պլաստիկ շշերից
և պոլիէթիլենային տոպրակներից՝
դրանք փոխարինելով բազմակի օգտագործման տոպրակներով կամ
տարաներով։

Ÿ

Հետևի՛ր, թե ինչ արագٳթյամբ է լցվٳմ աղբի դٳյլը ձեր
տանը և մտածի՛ր՝ ինչ անել, որ աղբի քանակը նվազի։

Հավաքի՛ր թٳղթը և ստվարաթٳղթը և հետաքրքրվի՛ր,
թե որտեղ կարող ես այն հանձնել՝ վերամշակման
նպատակով։

ՊԼԱՍՏԻԿ ՏԱՐԱՆԵՐ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐ
«Ապագա» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հակոբ Հակոբյան փողոց
(094) 56-70-98
ՊԼԱՍՏԻԿ ՏԱՐԱՆԵՐ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐ
ԱՁ «Ստեփան Ֆահրադյան»
ք. Վանաձոր,Գործարանային 2/4
(077) 08-04-04
(091) 79-00-00

ԹؤՂԹ, ՍՏՎԱՐԱԹؤՂԹ
(ՄԱԿؤԼԱՏؤՐԱ)
ԱՁ «Համլետ Ասատրյան»
գ. Շահٳմյան, 2-րդ փողոց, տٳն 10
(077) 75-25-80
«ՀԵՐՄԵՍ-ԱՐՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան թաղամաս,
7-րդ փողոց 52/4
(099) 33-90-75
(093) 33-90-75

Աղբի նվազեցման, վերօգտագործման և վերամշակման մասին քո գաղափարները
կարող ես նամակով ներկայացնել Վանաձորի քաղաքապետարան։
Հասցե՝ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Էլ. փոստ՝ info@vanadzor.am
Կամ գրիր քաղաքապետարանի ֆեյսբٳքյան էջին

Սٳյն թերթոնը լٳյս է տեսնٳմ «Լավ տեղական ինքնակառավարٳմ Հարավային Կովկասٳմ» ծրագրի շրջանակٳմ ցٳցաբերած աջակցٳթյան շնորհիվ, որն իրականացվٳմ է
Գերմանիայի ﬕջազգային համագործակցٳթյան ընկերٳթյան կողﬕց՝ Գերմանիայի տնտեսական համագործակցٳթյան և զարգացման դաշնային նախարարٳթյան պատվիրակմամբ:
Հրատարակٳթյան ﬔջ առկա տեսակետների պատասխանատվٳթյٳնը կրٳմ են հեղինակները և չեն արտացոլٳմ ԳՄՀԸ և Գերմանիայի կառավարٳթյան դիրքորոշٳﬓերը:

