
Բնապահպանական հսկողության տարրեր

Բնապահպանական քաղաքականություն
Բնապահպանական թիրախներ

Զանգված և էներգետիկ հաշվեկշիռ

Գնահատում

Պլանավորում
միջոցառումներ

Իրականացում

Հսկողություն

Կազմակերպություն

Փաստաթղթավորում

Տեղեկատվություն



Հսկողություն
Հետադարձ կապի համակարգը միավորում է պլանավորումը, հաշվետվությունը, 
կարգավիճակի վերլուծությունը, շեղման վերլուծությունը և ուղղիչ միջոցները

Պլանավորում
Կարգավիճակը

Ուղղիչ գործողություն Շեղման վերլուծություն



Բնապահպանական տեղեկատվական համակարգեր/

Ցուցանիշների նպատակը

• Նախատեսված 
իրավիճակի փաստացի 
համեմատությունը

• Ընկերությունների 
համեմատություն

• Ժամանակահատվածի 
ընթացքում 
տատանումների 
համեմատությունը



Ինդիկատորների տեսակները
Բացարձակ թվեր

Հիմնական տվյալներ (տարեկան սպառում, շրջանառություն)
Ընդհանուր նյութեր (հալոգենացված լուծիչների ընդհանուր 
սպառումը)
Տարբերությունները (ծախսերը մինուս վաստակածից)
Միջին արժեքներ (միջինը կես ժամ)

Առնչվող թվեր 
 Հարաբերական թվեր (լուծիչի օգտագործումը յուրաքանչյուր 

ապրանքի միավորի համար)
 Նորմալացված թվեր (հալոգենացված լուծիչների օգտագործումը 

լուծիչների ընդհանուր օգտագործման վրա)
 Ցուցանիշների թվերը (միտումները)

Համակարգվածորեն ստացված ցուցանիշները.
Տվյալների համախմբման բարդ մեթոդներ



ՌԱՄԱ համապատասխան ցուցիչները 
(հիմնական կատարման ցուցիչները, KPI)
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Հումք Էներգիա Ջուր

Բիզնես

Թափոն Արտանետումներ Հոսքաջուր

Product
Output



ՌԱՄԱ համապատասխան ցուցանիշներ
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 Արտադրողականության գործակիցները որոշվում է միավոր արտադրանքի քանակով՝ ըստ 
ռեսուրսների օգտագործման մեկ միավորի, օրինակ, օգտագործվող նյութերի մեկ տոննայի 
կամ օգտագործված ջրի մեկ խորանարդ մետրի դիմաց մատուցվող ծառայությունների 
ծավալը: Կայունության նկատառումները պահանջում են ժամանակի ընթացքում 
արտադրության գործակիցների աճ, ինչը հանգեցնում է օգտագործված ռեսուրսների մեկ 
միավորի ավելի մեծ արտադրության:

 Ինտենսիվության գործակիցները որոշվում են օգտագործված ռեսուրսների քանակը կամ 
արտադրանքի մեկ միավորի արտանետումների քանակը, օրինակ ՝ CO2- ի 
արտանետումները արտադրության մեկ միավորի կամ արտադրության մեկ միավորի համար 
առաջացած թափոնների վրա: Կայունության նկատառումներից ելնելով, ժամանակի 
ընթացքում իջնում է ինտենսիվության գործակիցներ, ինչը հանգեցնում է արտադրության 
մեկ միավորի ավելի քիչ աղտոտմանը:

Հարաբերական ցուցիչները կարող են օգտագործվել նաև ֆիզիկական և դրամական 
տվյալների միմյանց կապելու համար, օրինակ ՝ կեղտաջրերի մաքրման ծախսերը 
հաճախորդի սպասարկման միավորի համար:



ՌԱՄԱ պրոֆիլ
Մշակված է RECP վեց ցուցիչների մի շարք, որոնք ընդհանուր առմամբ 
կիրառելի են ձեռնարկության՝ մասնավորապես ՓՄՁ-ում, մակարդակի 
ռեսուրսների արդյունավետության և աղտոտվածության ինտենսիվության 
հետևելու համար, 
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1. Նյութական սպառման մեկ միավորի 
համար արտադրողական 
արտադրանք, օրինակ. տոննա 
արտադրանքի / տոննա նյութի մեջ

2. Էներգետիկ սպառման մեկ միավորի 
արտադրողական արտադրանք, 
օրինակ. տոննա արտադրանքով / 
ՄՎտժ

3. Consumptionրի սպառման մեկ միավորի 
արտադրողական արտադրանք, 
օրինակ. տոննա արտադրանքի մեջ / լ

4. Թափոնների առաջացում՝ արտադրանքի մեկ 
միավորի համար, օրինակ. տ թափոններ / տոննա 
արտադրանք

5. Օդի արտանետումները արտադրանքի մեկ 
միավորի համար, օրինակ. t CO2 / տոննա 
արտադրանք

6. Արդյունաբերական արտադրանքի մեկ միավորի 
ելքային արտադրություն, օրինակ. լ / տոննա 
արտադրանք

Դրանք կարող են օգտագործվել նաև որպես 
ռեսուրսների ինտենսիվության գներ (օրինակ ՝ 
կՎտժ / տ արտադրանք)



Ընտրանքների ստեղծման չափանիշ՝
լավագույն փորձի ընտրություն
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Ցուցանիշերի շարքի մշակում

Զանգվածային հաշվեկշիռներ և ծախսեր

Թիրախներ

Ցուցանիշների շարք

Նպատակներ.
նյութական կորուստների 
կրճատում,
փոխարինում, ծախսերի 
իջեցում,
շրջակա միջավայրի 
բարելավում,
տվյալների նվազեցում և
ներկայացում, վերլուծություն,
վերահսկողություն, 
որոշումների կայացում.



Ցուցանիշների ձեր լավագույն փաթեթի սահմանում

• Ո՞ր թվերն են լավագույնս արտացոլում 
թիրախները (իմ բաժնի):

• Ո՞ր թվերն են ամենալավը ցույց տալիս, որ 
այդ թիրախները չեն իրականացվում:

• Ինչպե՞ս են լավագույնս չափվում 
կրիտիկական շեղումները:

• Ո՞րն է ցույց տալու լավագույն միջոցը, ով 
պատասխանատու է կրիտիկական 
շեղման համար:

• Ո՞ր ցուցանիշների համար է 
տեղեկատվությունը հեշտությամբ և էժան:



Reports/Հաշվետվություններ

Հաճախականության պահանջարկ

• Խստորեն հարմարեցված է ստացողին

• Օգտագործեք ստանդարտացված 
կառուցվածք

• Համեմատության համար ներառեք 
հղման արժեքներ

• Օգտագործեք գրաֆիկա



RECP ներուժը նույնականացվել է

Ռեսուրսների խնայողություն Աղտոտման նվազեցում

Savings, AMD
Energy, MWh/yr Water, m3/yr

Materials, 
tonnes/yr

Carbon 
emisions,     t 

CO2/eq/yr

Waste water, 
m3/yr

Wastes, tonnes/yr

25 15 5 20 8 6 108 000

29 115 25     12     40     9 535 500

25 30 40 10 4 50 9 500 600

172 245 120 52 125 18 31 774 000

26 6 300 10 10 1 200 8 5 408 000

16 24 18 6 12 8 483 000

12 14 26 5 22 4 752 000

108 40 27 8 4 800 000

25 5 10 1 2 867 000

72 150 12 19 5 13 675 000

14 9 6 4 3 040 000

2 6 1 643 000

524 6 939 270 177 1 329 176 100 586 100

Cուցանիշների մի շարք օբյեկտիվորեն հաստատված ցուցանիշների մշակում (OVI)



www.recp.am
http://recp.am/recp-results/

http://www.recp.am/
http://recp.am/recp-results/


RECP հաջողության պատմություն 
«Կաշի» ԲԲԸ Կաշի արտադրության վրա

RECP- ի իրագործման համար հաշվի են առնվել հետևյալ կարևոր կողմերը.
• Վնասակար արտանետումների և արտանետումների վերացում
• Էներգիայի սպառման նվազեցում `գործընթացի տեխնիկայի 

կատարելագործմամբ
• Թափոնների և կեղտաջրերի արտանետումների օգտագործում
• Ապրանքի շուկայավարման բարելավում
Բիզնես փաթեթ
Բացի վերը նշված տնտեսական և բնապահպանական 
առավելություններից, RECP ծրագիրը բերեց բարելավումներ 
աշխատանքային պրակտիկայում և ընկերության ընդհանուր պատկերի 
մեջ. 



Մենք աշխատել ենք Երևանում և Հայաստանի 10 մարզերից 8-
ում.



Ցուցադրական հարթակներում առաջարկվող
գործողություններում կատարված ներդրումների

վերադարձ



Module 9. Աղբի/թափոնների կառավարում

• Թափոնների կառավարման համակարգի 
վերլուծություն և լոգիստիկայի օպտիմալացում:

• Տնտեսական արժեք ունեցող թափոնների 
վերականգնում (կենսագազ, ջրի փակման ցիկլեր):



Թափոնները կարող են ...

Խուսափել և
կրճատվել Change

raw 
material 

Գործընթացի
փոփոխություն

տեխնոլոգիայի
փոփոխություն

Լավ
տնտեսվարում

Ծառայություններ
փոխարենը
ապրանքների

Արտադրանքի
փոփոխություն

I.

Վերամշակված
Գործընթացի
Ներսում

Ընկերության
Ներսում

Արտաքինից

II.

Տնօրինմանը

Ծավալների
կրճատում

Դետոքսիկացիա

Կայունացում

Էներգետիկորեն

III.

Ճիշտ
տարանջ
ատում



Թափոնների կառավարում…
Դա ավելին է, քան պարզապես տարաների տեղադրման

կազմակերպումը

 Համապատասխանություն թափոնների հետ վարվելու կանոնակարգերին

 Ընկերության համար թափոնների նյութատեխնիկական ապահովում

 Տեղեկատվություն / մոտիվացիա

 Շարունակական վերահսկողություն

Source: PREPARE Toolkit



Ինչու են ընկերությունները օպտիմիզացնում 
թափոնների կառավարումը:

 Իրավական 
համապատասխանություն

 Ռիսկի նվազեցում

 Տնօրինման 
անվտանգություն

 Դրական պատկեր

 Մոտիվացիա

 Թափոնների նվազեցման 
միջոցառումների իրականացում

 Գնի նվազեցում
 EMAS, ISO 14001



Աղբի կառավարման մեթոդաբանություն

• Ստուգեք թափոնների կիրառելի 
կանոնակարգերին իրավական 
համապատասխանությունը `ուղղիչ գործողություն

• Որոշեք թափոնների հոսքերը ըստ թափոնների 
տեսակի, թափոնների ծավալի և ծախսերի

• Բացահայտեք թափոնների նյութատեխնիկայի 
թույլ կետերը

• Որոշել նվազագույնի հասցնելը և ծախսերի 
իջեցման հնարավորությունները

• Սահմանել, իրականացնել և վերահսկել 
միջոցառումները



Աղբի վերամշակման ներուժին ծանոթացում

 Աղբի կուտակման

կենտրոնական վայր

Մնացորդային 
թափոնների տարա

Վտանգավոր 
թափոնների բեռնարկղ

 Աղբի

տարանջատում
կազմակերպությո

ւնում



Թափոնների տարանջատում

Թափոնների բաժանումը հաճախ կարող է 
հանգեցնել զգալի խնայողությունների, քանի 
որ խառը մնացորդային թափոնների 
հեռացման ծախսերը սովորաբար բավականին 
բարձր են: Նույնը վերաբերում է վտանգավոր 
թափոններին նույնիսկ ավելի մեծծավալներով, 
ինչը ոչ միայն թանկ է դրանք տնօրինելու 
համար, այլև կարող է ազդել շրջակա 
միջավայրի վրա: Այս ֆինանսական և 
բնապահպանական այս պատճառներից բացի, 
թափոնների կառավարման արդյունավետ 
համակարգը կարող է դիտվել որպես 
ընկերության այցեքարտ:



Ընկերությունում թափոնների լոգիստիկայի 
ստեղծում

Աշխատակիցներին ներգրավելով 
աշխատանքի վայրում

Տեղեկատվություն աղբի ճիշտ 
տարանջատման վերաբերյալ 
(տարանջատման ցուցումներ)

Անհատական կոնտեյներային 
համակարգեր

 Թափոնների հավաքման կետերի 
վերափոխում

 Մաքրման անձնակազմի 
ներգրավում

 Ներառված բոլոր անձանց 
մոտիվացիան



Կարևորագույն գործոններ թափոնների բնագավառում
հաջող լոգիասիկայի համար

Source: PREPARE Toolkit

Թափոնների
լոգիստիկա

Կառավարման 
աշխատողներ

Մաքրող 
անձնակազմ

Թափոնների կառավարիչ/Բնապահպանական պատասխանատու



Թափոնների լոգիստիկայի նկարագիր

Գրասենյակ / գնումներ

Խոհանոց Արխիվ

Թուղթ / ստվարաթուղթ

Մետաղ

Մնացորդային 
թափոններՓաթեթավորում

Ապակի

Փայտ

Օրգանական թափոն

Մալուխ

Վտանգավոր թափոն

Կենտրոնական աղբավայր

Պահեստավորում, առաքում
վերանորոգման արտադրամասի



Միջոցառումների սահմանում

 Թափոնների լոգիստիկայի օպտիմացում (նոր տարաներ, թափոնների 
հավաքման նոր կետեր, գունային համակարգ / մակնշում)

 Բարելավել թափոնների բաժանումը (օր. ՝ մետաղներ) - հեռացման 
ծախսերի կրճատում / առանձնացված աղբահանություն

 Օգտագործեք վերադարձելի և (կամ) մեծ բեռնարկղեր

 Օգտագործեք որոշակի նյութեր

 Ներքին վերամշակում (օր. ՝ լուծիչների վերամշակում)

 Օգտագործեք վերադարձելի մաքրող գորգեր (վարձակալման 
համակարգ)

 Օգտագործեք ոչ միանգամյա կամ վերամշակելի փաթեթավորում

 ...



Մեկ քայլ առաջ
Մաքուր արտադրություն և արդյունաբերական 
համագործակցություն Լրացուցիչ մոտեցումներ

Ռեսուրսների 
արդյունավետ և 

մաքուր 
արտադրություն

Արդյունաբերական 
սիներգիաներ

Բարելավել տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական 
կատարողականությունը և բարձրացնել ռեսուրսների 

արդյունավետությունը

Primary focus

Անհատական ընկերություններ Բազմաթիվ ընկերություններ





Նիկելի գործարան
Նավթավերամշակման գործարան

Յուղոտ կեղտաջրեր

մաքրման համար

Նիկելի գործարան Պարարտանյութի գործարան

Հեղուկ ամոնիումի 

սուլֆատ

Խմբային անաէրոբ

կաթսա

Բիոգազ

Կենսազանգված

Վերամշակմա

ն արտահոսք

Հնարավոր համագործակցություն Կվինանա արդյունաբերական տարածքում, Արևմտյան 
Ավստրալիա

Van Beers D. (2008). Capturing 
Regional Synergies in the Kwinana 
Industrial Area - 2007 Status Report. 
Centre for Sustainable Resource 
Processing, Perth, Australia.
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