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ԿԱՆԱՉ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐՔՈՒՅԿ
«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն»
(ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագիրը Հայաստանում

Ծրագրի համակարգող անձնակազմ`
Նունե Հարությունյան՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի ազգային համակարգող
Տիգրան Օգանեզով՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի ադմինիստրատոր/թիմի ղեկավար
Տիգրան Սեկոյան՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի փորձագետ
Կազմեց Դշխուհի Սահակյանը` Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի փորձագետ
Շապիկ` Արմինե Հարությունյան
Խմբագիր` Ազատուհի Սահակյան
«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագիրը Հայաստանում
իրականացվում է 2014թ.-իցֈ Արդյունաբերական զարգացման ծրագրերի իրագործման համար ՌԱՄԱ-ն կիրառում է
ստուգված կանխարգելիչ բնապահպանական մոտեցումներ՝ ռեսուրսների բարելավված արտադրողականություն
(նվազեցված արտադրողական ծախսեր և նյութերի, էներգիայի ու ջրի օգտագործում), նվազեցված բնապահպանական
ազդեցություններ (ավելի քիչ թափոններ, արտանետումներ և աղտոտում) և բարելավված մասնագիտական և
հանրային առողջություն ու անվտանգություն:
«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EAP Green) ծրագրի շրջանակներում
ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրերի նպատակն է բարելավել ռեսուրսների արդյունավետությունը և բնապահպանական
գործունեությունը մասնավորապես գյուղատնտեսական/սննդի, քիմիական և շինարարական նյութերի
արտադրության ոլորտներումֈ
«Կանաչ ակումբների» հիմնում բաղադրիչը նպատակ ունի իրականացնելու արտադրական նպատակներով տարբեր
տեսակի նյութական և էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա
ունեցած ազդեցության հնարավորինս լայնածավալ գնահատում` ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը
բարձրացնելու և ավելի մաքուր արտադրության գաղափարախոսությունը ներդնելու համար: Սույն գրքույկը
կօժանդակի ՌԱՄԱ մեթոդների, փորձի և գործիքների ներդրմանը Հայաստանումֈ
Հրատարակությունը ներառում է 2014թ. ՌԱՄԱ փորձագետների ազգային թիմի և ծրագրի կողմից իրականացված
ՌԱՄԱ գնահատումների արդյունքում մշակված մի շարք բիզնես օրինակներ և հաջողված պատմություններ:
Գրքույկի բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում բացառապես հեղինակը, և այն որևէ կերպ չի
արտահայտում Եվրոպական միության կամ մասնակից այլ կազմակերպության տեսակետ:
EaP GREEN ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: EaP GREEN ծրագրի
շրջանակներում ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի իրականացումը հնարավոր դարձավ Սլովենիայի
կառավարության, Ավստրիայի զարգացման բանկի և ՄԱԱԶԿ համաֆինանսավորման շնորհիվ:
Տպագրությունում արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Եվրոպական
հանձնաժողովի կամ Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերական զարգացման ծրագրի
տեսակետները:
ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ծրագրի առաջատար գործընկերն է և համակարգում է
Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության երկրներում ՌԱՄԱ ցուցադրական բաղադրիչի
իրականացումը Հայաստանում:
«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ցուցադրական ծրագիրը
իրականացվել է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության և Կովկասի
տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակի
համագործակցությամբ:

«ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈԻՆ և ՄԱՔՈՒՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ»

ԾՐԱԳՐԻ «ԿԱՆԱՉ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ» ԲԱՂԱԴՐԻՉ

«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ցուցադրական ծրագիրը
Արևելյան գործընկերության 6 երկրներում իրականացվող (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս,
Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա) «Կանաչ տնտեսություններ Արևելյան հարևանության
տարածաշրջանում» ծրագրի երեք բաղադրիչներից մեկն է, որի գլխավոր նպատակն է շարժվել
դեպի կանաչ տնտեսություն՝ տարանջատելով տնտեսական աճը շրջակա միջավայրի
քայքայումից և ռեսուրսների սպառումից:
Հայաստանում «Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ցուցադրական
ծրագրի (Ծրագրի ազգային համակարգող` Նունե Հարությունյան) իրականացման ընթացքում
օգտագործվում են ստուգված կանխարգելիչ բնապահպանական և արտադրողականության
բարձրացման այնպիսի մոտեցումներ, որոնք բացահայտում են ռեսուրսների բարելավված
արտադրողականության եռակի առավելությունները (նվազեցված արտադրողական ծախսեր և
նյութերի, էներգիայի ու ջրի օգտագործում), նվազեցված բնապահպանական ազդեցությունը
(ավելի քիչ թափոններ, արտանետումներ և աղտոտում) և բարելավված հանրային
առողջությունն ու անվտանգությունը:
«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ծրագրի գլխավոր նպատակն է
Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ ներառյալ Հայաստանում, բարելավել թիրախային
արդյունաբերական ոլորտների ՓՄՁ-ների բնապահպանական գործունեությունը և ռեսուրսների
արդյունավետությունը՝ դրանով իսկ նպաստելով կայուն արդյունաբերական զարգացմանը և
զբաղվածության
ու
եկամուտների
մակարդակի
բարձրացմանը`
մասնավորապես
գյուղատնտեսական /սննդի, քիմիական
և շինարարական նյութերի արտադրության
ոլորտներում: Ծրագրի «Կանաչ ակումբների» հիմնում բաղադրիչը նպատակ ունի
իրականացնելու արտադրական նպատակներով տարբեր տեսակի նյութական և էներգետիկ
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ունեցած
ազդեցության հնարավորինս լայնածավալ գնահատում` ռեսուրսների օգտագործման
արդյունավետությունը
բարձրացնելու
և
ավելի
մաքուր
արտադրության
գաղափարախոսությունը ներդնելու համար:
Համայնքների և ԿՏԲԿ «Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ)
ցուցադրական ծրագրի համատեղ գործունեության ընթացքում ծրագրի փորձագետները ՀՀ
ընտրված քաղաքներում և հարակից համայնքներում գործող բիզնես կազմակերպությունների
համար կկազմակերպեն դասընթացներ ռեսուրսների արդյունավետության և առավել մաքուր
արտադրության կազմակերպման հնարավորությունների գնահատման վերաբերյալ, այն
կիրականացվի միջազգային մեթոդաբանությունների օգտագործմամբ, մասնավորապես
«ՄԱԿԱԶԿ-ի առավել մաքուր արտադրության ուղեցույց»-ի (<http://www.unido.org/cp>), որն
ընդգրկում է մոտեցումներ ձեռնարկության կողմից օգտագործվող հումքի, նյութերի, վառելիքի,
էներգիայի, ջրի, թափոնների, մթնոլորտ արտանետվող նյութերի արդյունավետ օգտագործման և
ծախսերի կրճատման վերաբերյալ:
ՌԱՄԱ ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կանաչ ակումբների հիմնման նպատակները և առավելությունները, նրանց
անհրաժեշտությունը և առաջընթացի ապահովման քայլերը
«Կանաչ ակումբների» հիմնումը նպատակ ունի

իրականացնելու արտադրական

նպատակներով տարբեր տեսակի նյութական և էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ
օգտագործման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության հնարավորինս լայնածավալ գնահատում` ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը
բարձրացնելու և ավելի մաքուր արտադրության գաղափարախոսությունը ներդնելու
համար: Դասընթացները կօգնեն և կաջակցեն ընկերություններին շահավետ և
բարենպաստ աշխատելու հարցում, ինչը նշանակում է.
• շահավետ – ծախսերի տնտեսում և դրանից բխող օգուտներ,
• բարենպաստ – նվազեցնել ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:
Տնտեսվարող կազմակերպությունները պետք է կենտրոնանան բիզնեսի պահանջները
բավարարող տնտեսապես և բնապահպանական առումով կենսունակ լուծումների վրա,
ինչպես նաև աջակցություն ցուցաբերեն ՌԱՄԱ գործողությունների ծրագրի մշակման և
ներդրման հարցում: Այս ամենին կարելի է հասնել.
•

խմբային վերապատրաստումների, փորձի փոխանակման և ուղղորդման,

•

գործառնական և տեխնիկական հարցերի շուրջ անհատական
խորհրդատվությունների օգնությամբ:

ՌԱՄԱ գործողությունների ծրագիրը պետք է իրականացնի.
1. Ինքնագնահատում:
2. Գործողությունների ծրագրի կազմում:
3. ՌԱՄԱ օգուտների հաշվարկ:
Արդյունքում Կանաչ ակումբների մասնակից ձեռներեցների համար կստեղծվեն
հնարավորություններ և առավելություններ.
•

Բարելավված արտադրողականության և արդյունավետության արդյունքում
ծախսերի կրճատում:

•

Թափոնների և արտանետումների կրճատում, էներգիայի, նյութերի և ջրի
խնայողություն:

•

Գիտելիքի ավելացում:

•

Տեղեկատվության հասանելիություն` լավագույն փորձ, նորարարական
գործիքներ և մոտեցումներ:

•

Կազմակերպության և ծառայությունների գովազդում (միջոցառումներ,
ակումբներ, ԶԼՄ-ներ և այլն):

•

Կազմակերպության և ծառայությունների գովազդում (միջոցառումներ,
ակումբներ, ԶԼՄ-ներ և այլն):

•

Կապ համանման բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ` մտքերի և նվաճումների
փոխանակում:

•

Սեփական գործնական օրինակների և հաջողության պատմությունների
ներկայացում:

•

Նորարարություն` առաջնորդների խմբի մաս կազմելու հնարավորությամբ:

Այս ամենին կարելի է հասնել քայլ առ քայլ, դասընթացների և
ձեռնարկություններում իրականացվող արագ գնահատումների միջոցով

Ակումբներում իրականացվող թեմաները, որոնց շուրջ կծավալվեն քննարկումներ.
 Մոդուլ 1.- Կազմակերպության բնապահպանական նկարագիր:
 Մոդուլ 2. - Էներգետիկ ռեսուրսներ:
 Մոդուլ 3. - Ջուր և հոսքաջրեր:
 Մոդուլ 4. - Նյութեր և թափոններ:
 Մոդուլ 5. - Քիմիկատներ և արտանետումներ:
 Մոդուլ 6. - Գործողությունների պլանավորում:
Դասընթացներից զատ իրականացվելիք գործողություններ
•

Այցելություններ «Կանաչ ակումբների» մասնակից ընկերություններ, արագ
գնահատման իրականացում:

•

Ընթացիկ աջակցություն. իրականացվում է հետադարձ կապի ապահովման
միջոցով:

Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն (ՌԱՄԱ)
փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար
ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ –
ԱՎԵԼԻ ՄԱՔՈՒՐ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ –
ԿԱՆԱՉ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈԴՈՒԼ 1
ԲԻԶՆԵՍԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Մշակված է Միացյալ ազգերի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության կողմից
Արևելյան համագործակցության երկրների ՌԱՄԱ տարածաշրջանային ցուցադրական
ծրագրի շրջանակներում` Եվրոպական միության EaP GREEN նախաձեռնության
ֆինանսական աջակցությամբ

Այս մոդուլը նվիրված է գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների բնապահպանական
նկարագրերին: Հանդիպման ընթացքում պետք է պատասխանել հետևյալ հարցերին.
1. Ինչու՞
2. Ի՞նչ
3. Ինչպե՞ս
Քննարկումներ և նախապատրաստում ինքնագնահատմանը: Վերջինս իրականացվում է
հատուկ մշակված ձևաթերթիկի օգնությամբ: Քննարկման միջոցով ներկայացնելու ենք
պատասխանները. այս հարցերը վերաբերելու են քննարկաման նյութ հանդիսացող բոլոր
թեմաներին. բոլոր թեմաների քննարկման ժամանակ որպես սկզբնախբյուր են հանդիսանալու
մեր կողմից արված գնահատումները և Ծրագրի ընթացքում պատրաստված «Բիզնեսի
աջակցության ուղեցույցը»:
Դասընթացների ընթացքում որպես օժանդակ օգնություն կօգտագործվեն նաև միջազգային
կազամակերպությունների կողմից նախապատրաստված նյութերը: Հաշվի կառնվեն նաև
ընթացող գլոբալ երևույթները:
•
•
•

Կլիմայի փոփոխություն:
Ռեսուրսների սակավություն:
Աղտոտում:

ՌԱՄԱ ծրագրի համար ուղենիշային պետք է լինի հետևյալ կարգախոսը` «Ռեսուրսների
արդյունավետության արդեն իսկ հայտնի միջոցառումների օգնությամբ հնարավոր է մինչև 2030
թվականը տարեկան 3 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար տնտեսել »:

Հակիրճ ռեսուրսների խնայողության մասին
•
•

•
•
•
•
•

Ռեսուրսների արդյունավետության բարելավումը դարձել է գոյատևելու տնտեսական
նախապայման յուրաքանչյուր բիզնեսի համար:
Ցանկացած արդյունաբերական ոլորտ հնարավորություն ունի համակարգված
միջամտության օգնությամբ բարելավելու իր ռեսուրսների արդյունավետության
աստիճանը:
Ռեսուրսների արդյունավետության ուղղությամբ առաջին քայլերը:
Գիտակցել, որ հնարավոր է բարելավել դրությունը:
Գնահատել ռեսուրսների օգտագործման և կորստի ֆինանսական հետևանքները:
Ապահովել ղեկավարության պատրաստակամությունը և առաջնորդումը:
Ընդգրկել աշխատուժը ստեղծագործ մտածողության գործընթաց:

Ստորև ներկայացված են Մոդուլ 1-ի առանցքային հատվածները:

ɟʌʏʙʀɸʆɸʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʎʄɸʗʇɸʌʂʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʇɸʍʏʙʋ

ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ
ʇʗɸʖɸʑʏʙʀʌʏʙʍɿ


ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋɿ ɻɸʗʈɼʃ ɾ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ
ɹʂɽʍɼʔʂ ʇɸʋɸʗ ɺʏʌɸʖʞɼʃʏʙ ʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ʍɸʄɸʑɸʌʋɸʍ͗



ɪɸʍʆɸʘɸʅ ɸʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗɸʆɸʍ ʏʃʏʗʖ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍʂ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʕɸʅ ʋʂʒɸʋʖʏʙʀʌɸʍ ʜɺʍʏʙʀʌɸʋɹ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʂʗ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ɸʔʖʂʊɸʍɿ͗



ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ɸʓɸʒʂʍ ʛɸʌʃɼʗɿ͘


Ɍʂʖɸʆʘɼʃ͕ʏʗ ʇʍɸʗɸʕʏʗɾ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ͕



ɺʍɸʇɸʖɼʃ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ ʆʏʗʔʖʂ ʝʂʍɸʍʔɸʆɸʍ
ʇɼʖʞɸʍʛʍɼʗɿ͕



ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʉɼʆɸʕɸʗʏʙʀʌɸʍ ʑɸʖʗɸʔʖɸʆɸʋʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ
ɸʓɸʒʍʏʗɻʏʙʋɿ͕



ɿʍɻɺʗʆɼʃ ɸʎʄɸʖʏʙʁʂʍ ʔʖɼʉʅɸɺʏʗʅ ʋʖɸʅʏʉʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʏʙʋ͗

8

Ɋɽɺɸʌʂʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗͬɿʔʖ ɥɊɝɊ
ʏʙʉɼʘʏʙʌʘʂ
 Ɋʍʀɸʚʏʍ ʞ ʔɸʆɸʕɸʀɸʚʏʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗʂ ʍɼʗɻʗʏʙʋ͗
ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʍʌʏʙʀɸʇʏʙʋʛɸʌʂʍ
ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ͗
 ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʞ
ɾʍɼʗɺɸʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌɸʍ͕ɼʗʆʗʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ
ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ͗
 Ɏʗʆʗʏʙʋ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʋɸʛʗʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʕɼʗɸʆɸʓʏʙʘʋɸʍ
ʞ ɸʗɻʂɸʆɸʍɸʘʋɸʍ ʅʗɸɺʗɼʗʂ ʍɼʗɻʗʏʙʋ͗

ɔ ʍʐ

ɋʂɽʍɼʔʂ ʇʂʋʍɸʄʍɻʂʗʍɼʗɿ






ɗɸʄʔɿ ɹʂɽʍɼʔʂ ʇɸʋɸʗ͘
± əʏʙʋʛʂ͕ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʞ ʒʗʂ ɺʍɼʗɿ͕
± ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʘɸʅʗ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍǭʍʌʏʙʀɼʗ͕ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ͕
ʒʏʙʗ͕
± ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʞ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʅɸʄʔɿ͗
ɥʂʔʆɿ ɹʂɽʍɼʔʂ ʇɸʋɸʗ͘
± əʏʙʋʛʂ ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍ ʄɸʍɺɸʗʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʕɸʖ
ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʆʏʗʏʙʔʖ͕
± ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ɸʑʜʗʂʍʂ ʇɼʓɸʘʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʇɸʕɸʔʖɸɺʗɼʗʂ ʇɼʖʆɸʍʐʏʙʋ
± ʛʂʋʂɸʆɸʍ ʑɸʖɸʇɸʗʍɼʗʂ ʓʂʔʆ͕
± ɸʎʄɸʖɸʆʂʘʍɼʗʂ ʞ ʇɸʋɸʌʍʛʂ ʓʂʔʆɼʗ͗
Ɋɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʕʗɸ͘
± Ɋʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ͕ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʇʏʔʛɼʗʂ ʞ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ɺʏʌɸʘʏʙʋ͗

ɔʍʐʏʙʙ

ɋʂɽʍɼʔʂ ʜɺʏʙʖʍɼʗ
ɋʂɽʍɼʔʂ
ʆɸʖɸʗʏʉɸʆɸʍʂ
ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ

ɔʍʐʏʙʙ

ɋʂɽʍɼʔʂ
ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍ

ɬʏʄʇɸʗɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ
ʚɸʌɸʖɼʗɼʗʂ ʇɼʖ

ɗɸʄʔɼʗʂ ʖʍʖɼʔʏʙʋ`
ʍʌʏʙʀɼʗ, ɾʍɼʗɺʂɸ, ʒʏʙʗ

əɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʀʌʏʙʍ ʜʗɼʍʔɻʗɸʆɸʍ
ʍʏʗʋɼʗʂʍ

Ɋʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʞ
ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ
ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ

ɘʗʊɸʖɼʃ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʞ
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘʏʉ
ʑɸʗʖɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ

ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ
ɸʎʄɸʖɸʆʂʘʍɼʗʂ
ʋʏʖʂʕɸʘʏʙʋɿ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʏʗɸʆʂ
ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ

ɘʗʊɸʖɼʃ ʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʖɸʖɸʍʏʉɸʆɸʍ ɺʍɼʗʏʕ
ʇʏʙʋʛʂʘ ʞ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ
ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂʘ

ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ
ʇɸʗɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʍ
ɿʍʆɼʗʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖ

ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ
ʇɼʉʂʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ

ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʕʏʙʀʌɸʍ
ʋɸʗʖɸʇʗɸʕɼʗʍɼʗ

– ɪɸʅʗ ʖɼʉɼʆɸʘʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ

• ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʞ ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʅɸʄʔɼʗʂ
ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʖɼʉɼʆɸʘʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʑɸʆɸʔ:
• ɋʂɽʍɼʔʂ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʅɸʄʔɼʗ:
• əʏʙʋʛʂ, ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ, ʒʗʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ɺʏʌɸʘʋɸʍ
ʕʗɸ ʕɸʗʛɸɺʅʂ ʞ ʋʎɸʆʋɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ:
• ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ɸʊʂ ʐʜɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃ:

– Ɍʂʖɼʃʂʛʂ ʑɸʆɸʔ

• ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌɸʍ, ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʞ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ
ʋɼʀʏɻʍɼʗ ʞ ʚʏʗʈ:
• ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʜʗɼʍʔɻʗʏʙʀʌɸʍ ʂʋɸʘʏʙʀʌʏʙʍ:
• ɡʙʉɼʍʎɸʕʏʗʋɸʍ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ:

– Ɏʍʀɸʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ

• ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗʂ ʞ ʆɸʑʂʖɸʃʂ ʔɸʆɸʕʏʙʀʌʏʙʍ:
• ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʋɸʛʗʋɸʍ ʞ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʕɼʗɸʋʎɸʆʋɸʍ ɼʍʀɸʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛ ʞ
ɸʌʃʍ:
6
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ɔ ʍʐ

ɥɼʔʏʙʗʔɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʞ ʋɸʛʏʙʗ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ(ɥɊɝɊ)

ɔʍʐʏʙʙ

• Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ, ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʞ ʅɸʓɸʌʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ

ʚʏʗʈʂ ʞ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ
ʋɼʀʏɻʍɼʗʂ ʂʍʖɼɺʗʕɸʅ ʞ ʎɸʗʏʙʍɸʆɸʆɸʍ
ʆʂʗɸʓʏʙʋ` ʋɸʗɻʆɸʍʘ ʞ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʇɸʋɸʗ

ʓʂʔʆɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʞ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ
ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ:

ɋʂɽʍɼʔ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ

• ɗɸʄʔɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʏʙʋ:
• Ɋʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ɸʕɼʃɸʘʏʙʋ:
• Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʏʗɸʆʂ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʐɸʆɸʍ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ:
• Ɍʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍ ɸʔʖʂʊɸʍʂ ʋɼʅɸʘʏʙʋ:
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ɔ ʍʐ

ɔ ʍʐ

ɥɼʔʏʙʗʔɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʞ ʋɸʛʏʙʗ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ (ɥɊɝɊ)

ɟʑɸʖɸʆʍɼʗ

ɟʑɸʖɸʆʍɼʗ
ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ

ɝɼʀʏɻ

ɥɊɝɊ

ɖʍɻʂʗʍɼʗ

ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ
ʍʕɸɽɼʘʏʙʋ

ɝɸʗɻʆɸʍʘ
ɹɸʗɼʆɼʘʏʙʀʌʏʙʍ

ɬʏʗʈ
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ɥɼʔʏʙʗʔɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʞ ʋɸʛʏʙʗ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ
ɋʍɸʆɸʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʜʑʖʂʋɸʃɸʘʏʙʋ (ʇʏʙʋʛ,
ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʞ ʒʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ)

ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ ʞ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ
ʆʗʊɸʖʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ
ʕʗɸ ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ
ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ʍʕɸɽɼʘʏʙʋ
əɸʋɸʌʍʛʍɼʗʂ ʞ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ
ʓʂʔʆɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʏʙʋ ʞ ʕɼʗʒʂʍʍɼʗʂʔ
ʇɸʋɸʗ ɽɸʗɺɸʘʋɸʍ
ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ
10

ɔ ʍʐ

ɖʍɻʂʗʍɼʗ

ɥɼʔʏʙʗʔɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʞ ʋɸʛʏʙʗ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ





ɟʌʏʙʀɼʗʂ
ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
ɤʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗʂ
ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ
ɸʉɹʌʏʙʗʂ
ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ





ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ
ʆʗʊɸʖʏʙʋ ʞ
ɸʑɸʇʏʕ
ʇɼʓɸʘʏʙʋ
ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ
ʍʕɸɽɼʘʏʙʋ ʞ
ʋɸʛʗʏʙʋ
ɮɻʂ ɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʆʗʊɸʖʏʙʋ ʞ
ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ
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ɬʏʗʈ

ɥɊɝɊ ʚʏʗʈ

ɥɊɝɊ ʚʏʗʈʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗʂ ʄʋɹɼʗ, ʏʗʏʍʛ
ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʙʋ ɥɊɝɊ ʂʗɸɺʏʗʅɼʃʏʙ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ
ʆʂʗɸʓɼʃ ɸʓɸʍʈʂʍ ʆɸʋ ʇɸʋɸʆʘʕɸʅ:
ɕɸʕ
GoodʖʍʖɼʔHouseʕɸʗʏʙʋ
keeping

ɌʏʗʅɿʍʀɸʘBetter
ʍɼʗʂ
Process
Process
ɹɸʗɼʃɸʕʕɸʅ
Control
Control
ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ

Input
ɝʏʙʖʛɸʌʂʍ
Input Material
ʍʌʏʙʀɼʗʂ
Material
Change
ʚʏʚʏʄʏʙʋ
Change

ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙ
Equipment
Equipment
ʋʍɼʗʂ
Modifiʋʏɻʂʝʂʆɸcation
ʘʏʙʋ

ɥɼʔʏʙʗʔɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʞ ʋɸʛʏʙʗ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ
ɨɼʄʍʏʃʏTechnology
ɺʂɸʌʂ
Change
ʚʏʚʏʄʏʙʋ

ɮɺʖɸʆɸʗ

Production
ʜʁɸʍɻɸʆ
ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
of Useful
ɸʗʖɸɻʗʏʙByproduct

ɨɼʉʏʙʋ ʆʗʆʍɸʆʂ
Onsite Reuse
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ʞ
& Recycling
ʕɼʗɸʋʎɸʆʏʙʋ

ʀʌʏʙʍ

11

ɊʗʖɸɻʗɸʍProduct
ʛʂ
Modifiʋʏɻʂʝʂʆɸcation
ʘʏʙʋ
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ɕɸʕ
ʖʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ

• Ɋʍʘɸʍʆɸʃʂ

ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ
ʆʗʊɸʖɼʃʏʙ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ
ɺʏʗʅɸʓʍɸʆɸʍ
ɿʍʀɸʘɸʆɸʗɺɼʗʂ ʞ
ɸʎʄɸʖɸʖɼʉʂ
ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ
ɺʏʗʅɼʃɸʆɼʗʑʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ

• ɨʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ

ɝʏʙʖʛɸʌʂʍ
ʍʌʏʙʀɼʗʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʋ

• ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʌʍʑʂʔʂ

– Ɋʍʒɸʖɼʃ ɸʌʍ ɸʋɼʍɿ, ʂʍʐ ʐʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ,
– ʕɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ɸʌʍ ɸʋɼʍɿ, ʂʍʐɿ
ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʋɸʍ ʆɸʗʂʛ ʏʙʍʂ,
– ʑɸʇʑɸʍɼʃ ɸʎʄɸʖɸʖɼʉʂ
ʋɸʛʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ
ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ,
– ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʞ ʆɸʓɸʕɸʗɼʃ ʑɸʎɸʗʍɼʗɿ,
– ɹʏʃʏʗ ʄʍɻʂʗʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʔɸʇʋɸʍɼʃ
ʊʂʎʖ ɺʏʗʅɼʃɸʆɼʗʑ,
– ʑɸʇʑɸʍɼʃ ɸʍʈʍɸʆɸɽʋʂ
ʋʏʖʂʕɸʘʏʙʋɿ:

ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛɸʌʂʍ
ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ʍʌʏʙʀɼʗ,
ʏʗʏʍʛ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ
ɼʍ ʞ/ʆɸʋ ʑɸʆɸʔ
ʕʍɸʔɸʆɸʗ ʞ
ɸʓɸʒɸʘʍʏʙʋ ɼʍ ɸʕɼʃʂ
ʛʂʐ ʀɸʚʏʍʍɼʗ ʆɸʋ
ʑɸʆɸʔ ʄʍɻʗɸʇɸʗʏʙʌʘ
ʀɸʚʏʍʍɼʗ

13

• ɨʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ
– ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ɸʉɹʌʏʙʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ,
– ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʆɸʌʏʙʍ
ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʕʏʉ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ
ʍʌʏʙʀɼʗ,
– ɼʗʆʗʏʗɻɸʌʂʍ ʍʌʏʙʀɼʗʂ, ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʞ ʒʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ,
– ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗ ʍʌʏʙʀɼʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ,
– ʑɸʆɸʔ ʕʍɸʔɸʆɸʗ ʍʌʏʙʀɼʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ,
– ʇɸʌʀɸʌʀɼʃ ʖɼʉɸʆɸʍ
ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ:
14
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Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ
ɹɸʗɼʃɸʕʕɸʅ
ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ

• ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ

ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ ʞ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋʍ ɸʌʍʑɼʔ, ʏʗ
ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʃʂʍʂ
ɺʏʗʅɸʗʆɼʃ ɻʗɸʍʛ
ʎɸʗʏʙʍɸʆɸɹɸʗ `
ɸʋɼʍɸɹɸʗʈʗ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʋɹ ʞ
ɸʋɼʍɸʘɸʅʗ
ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʏʕ:

• ɨʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ
– Ɍʏʗʅɸʓʍɸʆɸʍ ʔʖɸʍɻɸʗʖ
ɺʏʗʅɼʃɸʆɼʗʑ ʞ
ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ ʋʏʍʂʀʏʗʂʍɺ,
– ʒʗʂ, ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ, ʍʌʏʙʀɼʗʂ
ʐɸʚʏʙʋʍɼʗ,
– ɸʕʖʏʋɸʖɸʘʕɸʅ ʆɸʋ ɸʌʃ
ʆɼʗʑ ɹɸʗɼʃɸʕʕɸʅ,
ʕɼʗɸʇʔʆʏʉʏʙʀʌʏʙʍ` ʍɼʗɸʓʌɸʃ
ɸʍʒɸʖʏʙʋɿ ʞ ɸʌʃʍ,
– ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ
ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʏʙʋʍɼʗ:

15

ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

• Ɋʗʖɸɻʗɸʆɸʍ

ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʆɸʖɸʗɼʃɸɺʏʗʅʏʙʋ`
ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂʘ
ʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙ
(ɺɼʗɸʅɸʄʔʂ
ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ) ʞ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɹɸʗɼʃɸʕɼʃʏʙ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ

• ɨʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ

– ɝɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ,
– ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ɺʅʂ ʊʂʎʖ
ɻɸʔɸʕʏʗʏʙʋ,
– ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ, ʊʍʎʏʙʋɿ,
ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʄɸʓʍʏʙʋɿ,
– ʄɼʃɸʋʂʖ ʆɸʓɸʕɸʗɼʃ
ʆʏʋʏʙʍɸʃ ʞ ɹɸʎʄʋɸʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ,
– ʇɸʋɸʖɼʉɼʃ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ
ʏʗʏʎ ʛɸʌʃɼʗ:

16
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ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʋ
•

• ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
(ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ)

ʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ
ɸʓɸʕɼʃ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʞ/ʆɸʋ ʑɸʆɸʔ
ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ
ɸʓɸʒɸʘʍʏʉ
ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʏʕ

ɨʂʑɸʌʂʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
– Ɋʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʆɸʀʔɸʍɼʗ, ʎɸʗʁʂʐʍɼʗ,
ʆʏʋʑʗɼʔʏʗʍɼʗ, ʐʏʗɸʘʍʏʉ ʔɸʗʛɼʗ ʞ ɸʌʃʍ,
– ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ,ʜʗ.` ʛʂʋʂɸʆɸʍʂʘ
ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍʂ, ɹɸɽʋɸʚʏʙʃʂ ʞ ɸʌʃʍ,
– ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʛʂʋʂɸʆɸʍ ʍʆɸʗɸɺʗʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ, ʜʗ.` ʆɸʖɸʃʂʖʂʆʂ ʆɸʋ ɸʓɸʍʘ
ʃʏʙʅʂʐʍɼʗʂ,
– ʍɼʗʆɸʓʏʙʘʕɸʅ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʋɸʍ ʜʉɸʆʍɼʗʏʕ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋ,
– ɸʓɸʍʈʍɸʘʋɸʍ ɸʓɸʒɸɻʂʋɸʆɸʍ ʑʗʏʘɼʔʍɼʗ,
– ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ ʖɸʛɸʘʏʙʋ/ʇʏʕɸʘʏʙʋ
ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇɸʎʕʂʍ:

ɨɼʉʏʙʋ
ʆʗʆʍɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

• ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ

ʜɺʖɸʆɸʗ
ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ
(ʍʌʏʙʀɼʗ, ɾʍɼʗɺʂɸ,
ʒʏʙʗ) ɿʍʆɼʗʏʙʀʌɸʍ
ʔɸʇʋɸʍʍɼʗʏʙʋɵ
ʍʋɸʍɸʖʂʑ ʆɸʋ
ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛɸʌʂʍ
ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ

•
-

-

-

ɨʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ
ɤʗʂ ʞ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇɸʆɸʓɸʆ
ʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʋ ʆɸʔʆɸɻɸʌʂʍ
ʆʂʗɸʓʏʙʋ,
ʆʏʍɻɼʍʔɸʖʂ ʞ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ
ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋ,
ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ɸʑʗɸʍʛʍɼʗʂ
ʚɸʀɼʀɸʕʏʗʋɸʍ ʆʗʆʍɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɹɸʘ ʀʏʉʍʕʏʉ
ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɸʋɸʗ,
ɸʗʖ ɸɻʗɸʆɸʍ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʆɸʋ
ʋɸʛʗʋɸʍ ʇɼʉʏʙʆʂ ʆʗʆʍɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʏʗʞɾ ɸʌʃ
ʄʋɹɸʛɸʍɸʆʂ ʇɸʋɸʗ:
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ɮɺʖɸʆɸʗ
ʜʁɸʍɻɸʆ
ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ

• ɟɸʄʆʂʍʏʙʋ

ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ
ʍʌʏʙʀɼʗɿ ʕɼʗɸʅɼʃ
ɸʌʃ
ɿʍʆɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʆɸʋ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʗ
ʚʏʄɸʗʂʍʏʉ
ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ
ʍʌʏʙʀɼʗʂ
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• ɨʂʑɸʌʂʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
-

-

-

əʏʕɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ
ʒʏʙʗɿ ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ
ɸʗʖɸʛʂʍ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ ʆɸʋ ʇʏʕɸʘʋɸʍ
ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ (ʎɼʍʛɼʗ,
ʈʆʍɸɹʏʙʅɸʗɸʍʍɼʗ ʞ ɸʌʃʍ),
ʖɸʗɸʍʒɸʖɼʃ ʕɼʗɸʋʎɸʆɼʃʂ
ʀɸʚʏʍʍɼʗɿɵ ɸʗʖɸʛʂʍ
ʕɼʗɸʋʎɸʆʋɸʍ ʞ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ,
ɸʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗɸʆɸʍ
ʇɸʋɸʆɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ, ʜʗ.` ʏʐ
ʜʗɺɸʍɸʆɸʍ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ
ʘɼʋɼʍʖʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ,
ʄɸʗɸʋʂ ʆʂʗɸʓʏʙʋɿ ʎʂʍɸʗɸʗʏʙʀʌɸʍ
ʋɼʒ ʞ ɸʌʃʍ:
19

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

• ɧɼʗɸʚʏʄɼʃ

ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʍ ɸʌʍʑɼʔ,
ʏʗ ʍʕɸɽɼʘʕʂ ɻʗɸ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ,
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ/ʆɸʋ
ʇɼʓɸʘʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
ɸʓɸʒɸʘʏʉ
ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎʗʒɸʆɸ
ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʕʗɸ

• ɨʂʑɸʌʂʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
– ɝʎɸʆɼʃ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ʜʑʖʂʋɸʃ ʑʂʖɸʍɼʃʂʏʙʀʌɸʍ
ʁɸʋʆɼʖɿ,
– ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʒʗʂ, ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ,
ʋɸʛʗʋɸʍ ʞ ɸʌʃʍʂ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ
ʅɸʄʔʏʙʋʍɼʗ
– ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ` ʆɸʑʕɸʅ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ
ʆʗʊɸʖʋɸʍ ʇɼʖ,
– ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʀʏʙʌʃ
ʆʖɸʍ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛɿ
ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ʕɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ʞ
ʕɼʗɸʋʎɸʆɼʃ:
20

ɔ ʍʐ

ɝʏʖɼʘʏʙʋ

ɥɊɝɊ ʋʏʖɼʘʏʙʋ
•

Ɋʉɹʌʏʙʗʂ ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌʏʙʍ
ɖʍɻʂʗʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆɸʆɸʍ
ʍʆɸʗɸɺʗʏʙʋ ʞ ɻʗɸʍʘ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ
ʍʏʙʌʍɸʆɸʍɸʘʏʙʋ

•

ɣɸʖʊɸʓʂ ɸʄʖʏʗʏʎʏʙʋ
ɣɸʖʊɸʓʍɼʗʂ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ` ʍɼʗʆɸ
ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ ʇɸʔʆɸʍɸʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

•

ɕʏʙʅʏʙʋʍɼʗʂ ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ
ɥɊɝɊ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʍʏʙʌʍɸʆɸʍɸʘʏʙʋ, ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ ʞ
ʂʗɸɺʏʗʅʏʙʋ

ɸʉɹʌʏʙʗ

ʑɸʖʊɸʓ

ʃʏʙʅʏʙʋ

ɔʍʐʑɼ

Ɋʕɼʃʂ ʃɸʕ ʇɸʔʆɸʍɸʍʛ ʈɼʗ ɹʂɽʍɼʔɿ

əɸʊɸʄʏʗɻʍɼʗ

ɟɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗ

ɝɸʖɸʆɸʗɸʗʍɼʗ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛ

ɒɸʚʏʍʍɼʗ

3. methods
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ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʇɼʓɸʍʆɸʗ

ɔʍʐʑɼ

Ɋʉɹʌʏʙʗ
ɊɩɨɊɟɎɨɡɫɝɟɎɩ

ɔʍʐʑɼ

ɐɟɎɩɌɊɝɊɨɊɘɊɩɊɩɡɫɝ

ɊɩɨɊɍɩɊɟɭ
PRODUCTS

ɝɊɨɊɘɊɩɊɩɡɫɝ

əʏʙʋʛ
ɮʁɸʍɻɸʆ ʍʌʏʙʀɼʗ
ɤʏʙʗ

ɘɡɠɨ
ɒɊɬɡɟɟɎɩ
SOLID
WASTES
əɼʉʏʙʆ ʀɸʚʏʍʍɼʗ

+ ʕʍɸʔɸʆɸʗ
ʀɸʚʏʍʍɼʗ

ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʍʆɸʗɸɺʗʂ
ʆɸʓʏʙʘʏʙʋ

əʂʋʍɸʆɸʍ ʇɸʗʘɼʗ.
1. ɔɶʍʐ ɾ ɸʗʖɸɻʗʏʙʋ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ,
2. ʂʍʐʑʂʔʂɶ ʍʌʏʙʀɼʗ ʞ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ ɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ,
3. ʏʗʏɶʍʛ ɼʍ ʀɸʚʏʍʍɼʗɿ, ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗɿ ʞ ʇɼʉʏʙʆ
ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗɿ,
4. ʂʍʐʑʂʔʂɶʍ ɼʍ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʓʂʔʆɼʗɿ,
5. ʂʍʐʑɼɶʔ ɾ ʈɼʗ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ
ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʓʂʔʆɼʗɿ:

ɔʍʐʑɼ

ɔʍʐʂ ʕʗɸ ʆɼʍʖʗʏʍɸʍɸʃ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ

ɑʍʆɼʗʏʙʀʌɸʍ
ʆɸʖɸʗʏʉɸʆɸʍ
• əʏʙʋʛʂ, ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʞ ʒʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
• Ɋʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ
• ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆ
• ɝʎɸʆʋɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗ
• Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʏʗɸʆ

ɔʍʐʑɼ

• ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆ
• ɒʏʙʍɸʕʏʗ ʍʌʏʙʀɼʗ
• əʏʉʂ, ʒʗʂ ʞ ʜɻʂ ɸʉʖʏʖʏʙʋ
• əʏʖ ʞ ɸʉʋʏʙʆ

ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ʍʆɸʗɸɺʂʗ

ɘɸʓɸʕɸʗʋɸʍ ʚʏʗʈ
• ɛɼʆɸʕɸʗʏʙʀʌɸʍ
ʑɸʖʗɸʔʖɸʆɸʋʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ʛɸʉɸʛɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ
• əɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʀʌʏʙʍ
ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ʜʗɼʍʔɻʗʏʙʀʌɸʍɿ
• Ɋʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ
ɿʍʀɸʘɸʆɸʗɺɼʗ ʞ
ɺʏʗʅɼʃɸʆɼʗʑ
• Ɋʎʄɸʖɸʆʂʘʍɼʗʂ
ʖɼʉɼʆɸʘʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ʆʗʀʏʙʋ

ɟɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗ ʞ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

Ɋʍɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗ
Ɍɸɽɸʌʂʍ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋ

əʏʙʋʛ

ɮʁɸʍɻɸʆ ʍʌʏʙʀ,
ʜʗ` ʆɸʖɸʃʂɽɸʖʏʗ
ɤʏʙʗ/ʜɻ
ɐʍɼʗɺɸʆʂʗ,
ʕɸʓɼʃʂʛ, ɺɸɽ, əɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ʍɸʕʀ

Ɍʏʗʅɸʗɸʍ,
ʋʎɸʆʋɸʍ
ɸʗʖɸɻʗɸʋɸʔ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛ
ɮʁɸʍɻɸʆ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛ,
ʍɼʗɸʓʌɸʃ ʀɸʚʏʍʍɼʗ
ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʗʏʙʔʖ
əʏʕɸʘʏʙʋ/ʒɼʓʏʙʘʏʙʋ

ɧɼʗɸʋʎɸʆʏʙʋ

ʆɼʉʖɸʒʗɼʗ

Ɋʌʃ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸ-ɺʏʗʅʕʏʉ ʀɸʚʏʍʍɼʗ

ɊɩɨɊɍɩɊɟɭ
ɩɨɊɍ

ɣɸʇɼʔʖɸʕʏʗʕɸʅ ʇɼʉʏʙʆ
ʀɸʚʏʍʍɼʗ` ʖɸʗɸʅʛʂʘ
ʖɸʗʇɸʍʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ
ɣɸʇɼʔʖɸʕʏʗʕɸʅ ʆʏʎʖ
ʀɸʚʏʍʍɼʗ` ʖɸʗɸʅʛʂʘ
ɻʏʙʗʔ ʇɼʓɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ

UNEP/UNIDO 1991
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Ɍʏʗʅʏʙʋ ɾ ɽɸʍɺʕɸʅʂ
ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʜʗɼʍʛɿ,
ɔʍʐɿ ʍɼʗɻʗʕʏʙʋ ɾ
ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʑʗʏʘɼʔʂ
ʋɼʒ, ʏʗʞɾ ʖɼʔʛʏʕ ʍɸʞ
ɻʏʙʗʔ ɾ ɺɸʃʂʔ
ɟɼʗɻʗʕʏʉ ɽɸʍɺʕɸʅ=
[ɸʗʖɸɻʗʕʏʉ ɽɸʍɺʕɸʅ] +
[ʜʁɸʍɻɸʆ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ,
ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ,
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ
ɽɸʍɺʕɸʅ] – [ʆʏʙʖɸʆʕɸʅ
ʍʌʏʙʀɼʗ]

ɔʍʐʑɼ

ɡʗʏ ʍʛ ɼʍ ɸʍɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍ
ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗɿ

Ɋʍɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʍ ɼʍ`
• Ɋʍʘɸʍʆɸʃʂ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗ:
• əʏʙʋʛ, ʏʗɿ ʐʂ ʕɼʗɸʅʕɼʃ ʘɸʍʆɸʃʂ
ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ (ʄʏʖɸʍ):
• ɮʁɸʍɻɸʆ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛ, ʍɼʗɸʓʌɸʃ
ʀɸʚʏʍʍɼʗɿ…
– ɘʏʎʖ ʀɸʚʏʍʍɼʗ:
– əɼʉʏʙʆ ʀɸʚʏʍʍɼʗ:
– ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛ:
– Ɋʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗ:
– ɬʏʎʂ:
– ɤɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ:
– ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ:

ɦʆɽɹʍɸʉɹʌʏʙʗ: UNIDɮ ʋɸʛʏʙʗ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙ

ɔʍʐʑɼ

ɥɊɝɊ ɼʃɸʆɼʖʂ ʇʂʋʍɸɻʗʏʙʋ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

• Ɋʉʖʏʖʋɸʍ
• ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍ

– ɝʂɸʕʏʗ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ʇɸʎʕʏʕ ɺʏʌɸʘɸʅ
ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʞ
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʅɸʕɸʃ.

– ɝʂɸʕʏʗ ʓɼʔʏʙʗʔʂ
ʔʑɸʓʋɸʍ ɻʂʋɸʘ
ɸʗʖɸɻʗʕɸʅ ɸʗɻʌʏʙʍʛ.
• ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ
ʅɸʄʔ,
• ʒʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʅɸʄʔ,
• ʍʌʏʙʀɼʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ
ʅɸʄʔ:

• ɮɻ ʆɸʖɸʗʕɸʅ
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗ,
• ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʅɸʕɸʃ,
• ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆ:

əʏʔʛɸʒʗɼʗʂ ʇɼʓɸʘʏʙʋ ʞ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ
ʅɸʕɸʃ “VILLA REST” LLC
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ɔʍʐʑɼ

Ɏʃɸʆɼʖɸʌʂʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

• ɟɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗʂ ʍʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍ (ʍʌʏʙʀɼʗ, ʒʏʙʗ , ɾʍɼʗɺʂɸ).
– ɟʌʏʙʀɼʗʂ, ʒʗʂ , ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗ,
– ɸʋʔɸʆɸʍ ʞ ʖɸʗɼʆɸʍ ʔʑɸʓʏʙʋ:

• Ɋʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʂ ʍʆɸʗɸɺʂʗ.

– Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗ ʞ ʛɸʍɸʆ,
– ʀʀɸʚʏʍʍɼʗʂ, ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗʂ ʞ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ
ʖɼʔɸʆʍɼʗ,
– ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʏʔʛɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʏʙʍɼʘɸʅ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ:

• ɟʌʏʙʀɼʗʂ, ʒʗʂ , ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʅɸʄʔɼʗɿ.
– ɤʗʂ ɹɸʗɼʃɸʕʋɸʍ ʅɸʄʔɼʗ
– ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʇɼʓɸʘʋɸʍ ʅɸʄʔɼʗ,
– ʖʏʙɺɸʍʛʍɼʗ ʞ ɸʌʃ ʋʏʙʅʏʙʋʍɼʗ:

• ɡʗʏ ʍʛ ɼʍ ʍɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗʂʍ ʞ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʂʍ ɸʓʍʐʕʏʉ ɹʂɽʍɼʔ
ʓʂʔʆɼʗɿ

ɔʍʐʑɼ

ɨʕʌɸʃʍɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ

Ɋʉɹʌʏʙʗ
ɝʏʙʖʛɸʌʂʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗ
• Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɸʔʂʍ
ʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗ
• əɸʎʕɸʑɸʇɸʆɸʍ
ʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗ
• ɝɸʖɸʆɸʗɸʗʍɼʗʂʘ
ʔʖɸʘʕʏʉ ʖʕʌɸʃʍɼʗ
• ɟɼʗʛʂʍ ɺʗɸʍʘʏʙʋʍɼʗ
• ɟɼʗʛʂʍ ʑɸʇɼʔʖɸʕʏʗʋɸʍ
ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗ

Ɏʃʛɸʌʂʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗ
• Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʘɸʍʆ ʞ
ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɸʔʂʍ
ʀɼʗʀʂʆʍɼʗ
• ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ ʞ
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʍɼʗʛʂʍ
ɺʗɸʍʘʏʙʋʍɼʗ
• Ɋʓɸʛʋɸʍ ʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗ
• ɒɸʚʏʍʍɼʗ ʇɼʓɸʘʍʏʉ
ɿʍʆɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ
ʔʖɸʘʕɸʅ ʇɸʎʂʕ
ɸʑʗɸʍʛɸɺʗɼʗ
• ɮɻʂ, ʒʗʂ ʍʋʏʙʎʍɼʗ
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ɘʂʗɸʓʋɸʍ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ
• ɗɸʄʔɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋ
• ɝɼʛɼʍɸʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʗ ʆɸʖɸʗʕʏʉ
ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗ
• ɝɸʔɼʗʂ ʘɸʍʆɼʗ
• Ɍʗɸʓʏʙʋʍɼʗ
ʚɸʀɼʀɸʕʏʗʋɸʍ
ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ

ɔʍʐʑɼ

ɔʍʐʂ ʕʗɸ ʆɼʍʖʗʏʍɸʍɸʃ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

ɖʏʗʇʏʙʗɻʍɼʗ

• əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ

• Ɋʓɸʍʈʍɸʆʂ ʆɸʗʞʏʗ
ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ʍʌʏʙʀɼʗʇʂʋʍɸʆɸʍ
ʇʏʔʛɼʗ).

– 5 ɸʓɸʕɼʃ ʀɸʍʆɸʗʁɼʛ
ʍʌʏʙʀɼʗɿ,
– 5 ɸʓɸʕɼʃ ʕʖɸʍɺɸʕʏʗ
ʍʌʏʙʀɼʗɿ,
– 5 ɸʓɸʕɼʃ ʅɸʄʔɸʖɸʗ
ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʇʏʔʛɼʗɿ
(ʇʂʋʍʕɼʃʏʕ ʇɼʓɸʘʋɸʍ
ʅɸʄʔɼʗʂ ʞ ʏʐ
ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍ
ɸʗɻʌʏʙʍʛʂ ʕʗɸ):

– ɭɸʍɸʆʍɼʗ,
– ʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ɸʗʁɼʛ,
– ʀʏʙʍɸʕʏʗ ʍʌʏʙʀɼʗ ʞ ɸʌʃ
ʕʖɸʍɺʍɼʗ,
– ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ,
– ʂʗɸʕɸʆɸʍ
ʍʆɸʖɸʓʏʙʋʍɼʗ:

ɥɊɝɊ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ
ɋɸʘɸʗʈɸʆ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ

əɸʗɸɹɼʗɸʆɸʍ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ
ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ

ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ`

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɸʋɸʄɸʓʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ`
….. ɮɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ʍʌʏʙʀʂ ʖʏʍʍɸʌʂ
ʇɸʎʕʏʕ= ʍʌʏʙʀʂ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ

.... ɮɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ʍʌʏʙʀ
ʖʏʍʍɸ/ʖɸʗʂ,
.… ʋ3 ʀɸʗʋ ʒʏʙʗ/ʖɸʗʂ,
..... ɘʕʖ/ʁ ɾʍɼʗɺʂɸ/ʖɸʗʂ:

.... ɒɸʗʋ ʒʗʂ ʋ3–ʂ ʇɸʎʕʏʕ = ʒʗʂ
ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ
..... əɸʋɸʄɸʓʍ ɘʕʖ/ʁ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇɸʎʕʏʕ =
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ

Ɋʉʖʏʖʋɸʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍ

Ɋʉʖʏʖʋɸʍ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ
… CO2 ʇɸʋɸʗʁɼʛʂ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ

..... ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʅɸʕɸʃ (ʇɸʖʏʙʆ
ʋʎɸʆʋɸʍʆɸʗʂʛ ʏʙʍɼʘʏʉ ʀɸʚʏʍʍɼʗ),
….ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʋ3,
…. CO2 ʇɸʋɸʗʁɼʛʂ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗ
ʋʂɸʕʏʗ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʇɸʎʕʏʕ:

ʖʏʍʍɸ,
… ʋ3 ʆɼʉʖɸʒʗɼʗ,
… ʆʏʎʖ ʀɸʚʏʍʍɼʗ ʖʏʍʍɸ:

3
2
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ʑɸʖʊɸʓ

əʂʋʛɸʌʂʍ ʑɸʖʊɸʓʍɼʗʂ
ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌʏʙʍ
Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆʂʗɸʓɼʃ ʑɸʖʊɸʓʍɼʗʂ ʔʖɸʍɻɸʗʖ ʄʋɹɼʗ,
ʏʗʑɼʔɽʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʃʂʍʂ ʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʃ ɻʗɸʍʘ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʑʗʏʘɼʔʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʞ ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ɺʏʌɸʘʋɸʍ ʕʗɸ:
Ɍʏʗʅɸʗɸʍ

ɝɸʗɻʂʆ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʍɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʈʞɸʚʏʄʏʙʋ
ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍ

ɪɊɗɩ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ
ʞ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ɋɊɩɚɩ ʓʂʔʆ

ɟɼʗʛʂʍ ɸʗʁɼʛ
Ɋʗʖɸʛʂʍ ɸʗʁɼʛ
ɒɸʚʏʍʍɼʗ
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ɨɸʗɹɼʗɸʆ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛ

Ɋʌʃɿʍʖʗɸʍʛɸʌʂʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗʂ
ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ
Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆʂʗɸʓɼʃ ʔʖɸʍɻɸʗʖ ɥɊɝɊ ʚʏʗʈɿ
ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ʞ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ , ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʑʗʏʘɼʔʍɼʗʂ ɹʏʃʏʗ ʑɸʖʊɸʓʍɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ:
Ɍʏʗʅɸʗɸʍʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɣʗʏʘɼʔʍɼʗʂ
ɹɸʗɼʃɸʕʕɸʅ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɨʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ

ɟɼʗɻʗʋɸʍ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ

ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ

ɋɊɩɚɩ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ
ʞ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ʓʂʔʆʂ ɪɊɗɩ ʋɸʆɸʗɻɸʆ

ɨɼʉʏʙʋ ʆʗʆʍɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

ɮɺʖɸʆɸʗ
ʜʁɸʍɻɸʆ
ɸʗʖɸɻʗɸʍʛ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɮɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
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ɥɊɝɊ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗʂ
ɻʂʖɸʗʆʏʙʋ
ɡʙʉʉɸʆʂ ʍɼʗɻʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗ
ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɥɊɝɊ
ʑɸʗɽ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗ
•ɢʂ ʑɸʇɸʍʒʕʏʙʋ ʇɼʖɸɺɸ
ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌɸʍ
ʂʗɸʆɸʍɸʘʏʙʋ
•ɘɸʗʊ ʁɸʋɸʍɸʆʏʙʋ ʂʗɸʆɸʍ ʞ
ʎʏʎɸʚɼʃʂ ʜɺʏʙʖʍɼʗʂ ʔʖɸʘʏʙʋ
•ɘɹɸʗʈʗɸʘʍʂ ʉɼʆɸʕɸʗʏʙʀʌɸʍ
ʕʔʖɸʇʏʙʀʌʏʙʍɿ ɥɊɝɊ ʍʆɸʖʋɸʋɹ

ɣɸʗɽ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗʍ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ
ʋɼʒ ɻʍɼʃ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ

ɟʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗʏʙʀʌɸʍ
ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌʏʙʍ
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ɝɸʍʗɸʋɸʔʍ
ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌɸʍ ɥɊɝɊ
ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗ
•ɨɼʄʍʂʆɸʑɼʔ ʞ ʖʍʖɼʔɸʑɼʔ
ɸʕɼʃʂ ɹɸʗɻ ɼʍ
•ɔʗɸɺʏʗʅʋɸʍ ʏʗʏʎʏʙʋ ʆɸʌɸʘʍɼʃʏʙ
ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ
ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗʏʙʀʌɸʍ
ʖɼʄʍʂʆɸʖʍʖɼʔɸʆɸʍ
ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌʏʙʍ

ɝɼʗʁʕɸʅ ʆɸʋ ʇɼʖɸʈɺʕɸʅ
ɥɊɝɊ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗ
•ɡʗʏʎʋɸʍ ɿʍɻʏʙʍʋɸʍ ʇɸʋɸʗ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɼʍ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ
ʖʕʌɸʃʍɼʗ
•ɍʁʕɸʗ ɾ ʂʗɸɺʏʗʅɼʃ
•ɠɸʖ ɹɸʗʈʗ ʅɸʄʔɸʖɸʗʏʙʀʌʏʙʍ
ʆɸʋ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ
•ɘɻʂʖɸʗʆʕɼʍ ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ

ɥɊɝɊ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗʂ
ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ
ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ
ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗʏʙʀʌʏʙʍ

• ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɹɸʗɻʏʙʀʌʏʙʍ
• Ɍʏʗʅɸʓʍɸʆɸʍ/ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʅɸʄʔɼʗ
• Ɋɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ, ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʞ
ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʕʗɸ

ɘɸɽʋɸʆɼʗʑʐɸʆɸʍ
ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗʏʙʀʌʏʙʍ

• ɘɸɽʋɸʆɼʗʑʐɸʆɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɹɸʗɻʏʙʀʌʏʙʍ
• ɧɼʗɸʑɸʖʗɸʔʖʋɸʍ ʆɸʗʂʛʍɼʗ
• Ɋʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʑʗʏʘɼʔʂ ɿʍɻʇɸʖʏʙʋ

ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗʏʙʀʌʏʙʍ

• ɒɸʚʏʍʍɼʗʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋ
• ɮɻʂ ɸʉʖʏʖʋɸʍ ʆʗʊɸʖʏʙʋ
• ɤʗʂ ɸʉʖʏʖʋɸʍ ʆʗʊɸʖʏʙʋ
• ɟʌʏʙʀɼʗʂ, ʒʗʂ ʞ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ʆʗʊɸʖʏʙʋʍɼʗ

ɨʍʖɼʔɸʆɸʍ
ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗʏʙʀʌʏʙʍ

• ɣɸʇɸʍʒʕʏʉ ʍɼʗɻʗʋɸʍ ʐɸʚɿ
• əɸʖʏʙʌʘʂ ʁɸʋʆɼʖɿ
• ɟɼʗɻʗʋɸʍ ɼʆɸʋʖɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
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ɥɊɝɊ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʅʗɸɺʂʗ
ɔʍʐɿ ʐʂ ʅʗɸɺʗʕʏʙʋ, ʐʂ ʆɸʗʏʉ ʇɸʒʏʉʏʙʀʌɸʋɹ ʂʗɸɺʏʗʅʕɼʃ ʞ
ʇɼʖʞʏʉɸʆɸʍʏʗɼʍ ʑɸʇʑɸʍʕɼʃ
ɓɸʋɸʍɸʆ-ʋʂʍʐʞ ɼʗɹ

ɝɸʗɻʆɸʌʂʍ
ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ ɡʕ

ɥɼʔʏʙʗʔʍɼʗ - ɔ ʍʐ ɾ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ

ɣʃɸʍɸʕʏʗʋɸʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʏʙʋ ʞ
əɼʖɸɺɸ ʛɸʌʃɼʗ

ɍʗɸʋ - ʍɼʗɻʗʏʙʋɸʌʂʍ ɸʗʁɼʛɿ

Ɋʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ
ʁɸʋɼʗ

ɪʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ, ʀɼ ʂʍʐʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʐɸʚɼʃ ʈɼʓʛɹɼʗʏʙʋʍɼʗɿ
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ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 1
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Ցուցումներ վարժությունն անցկացնողի համար
Վարժությունը կարելի է անցկացնել առաջին գործնական պարապմունքի ընթացքում`
մասնակից ընկերությունների բնապահպանական իրավիճակի վերաբերյալ նախնական
տպավորություն ձևավորելու նպատակով: Յուրաքանչյուր մասնակից ինքնուրույն լրացնում
է «եղանակի տեսությունը»: Հաջորդող քննարկման ընթացքում մասնակիցներից
յուրաքանչյուրին առաջարկվում է համառոտակի բացատրել գնահատականները:
Ցուցումներ օգտագործողի համար
Գնահատել ընկերության բնապահպանական իրավիճակը՝ սանդղակից ընտրելով
համապատասխան գնահատականը` սկսած ամբողջովին կառավարելի/ ընկերության
համար ռիսկը բացակայում է գնահատականից (արև) մինչև անկառավարելի/ընկերության
համար պոտենցիալ ռիսկ գնահատականը (ամպրոպ): Բացատրել կատարված
ընտրությունը քննարկման ընթացքում:
Ինքնագնահատում
Խնդրում ենք լրացնել «Ինքնագնահատման գործիքի» հետևյալ բաժինները.
Ներածական մաս - «Ընդհանուր տեղեկատվություն» ընկերության մասին
Մաս 1 – «Նկարագիր»:







Արտադրանք և ծառայություններ (տեսակներ, քանակություն և վաճառքի ծավալներ):
Նյութական ներդրումներ (տեսակներ, տարեկան քանակներ և ծախս, թունավորության
աստիճան և օգտագործման հիմնական ուղղություններ):
Էներգետիկ ներդրումներ (տեսակներ, տարեկան ծավալներ և ծախս, GHG
ինտենսիվություն և օգտագործման հիմնական ուղղություններ):
Ջրային
ներդրումներ
(տեսակներ,
տարեկան
ծավալներ
և
ծախս,
սակավություն/հասանելիություն և օգտագործման հիմնական ուղղություններ):
Օդի աղտոտում (տեսակներ, տարեկան ծավալներ և ծախս, պայքարի մոտեցումներ,
հիմնական աղբյուրներ):
Կեղտաջրեր (տեսակներ, տարեկան ծավալներ և ծախս, պայքարի մոտեցումներ,
հիմնական աղբյուրներ):

Գործնական պարապմունքի ընթացքում դուք սովորեցիք, որ կարևոր նյութական ներդրում
են համարվում այն նյութերը (նյութական հոսքերը), որոնք օգտագործվում են մեծ
քանակություններով, ունեն նշանակալի տնտեսական արժեք, թունավորության բարձր
աստիճան և կարևոր բնապահպանական ազդեցություն և/կամ կարգավորվում են հատուկ
օրենսդրական մեխանիզմներով: Մտապահելով այս ամենը` խնդրում ենք անդրադարձեք
ստորև բերված հարցերին և նախապատրաստեք ձեր պատասխանները հաջորդ
հանդիպման համար:

Տեղեկություններ ընկերության մասին
Կազմակերպության անվանումը

“Լևոն Ավագյան” Անհատ ձեռներեց

ՌԱՄԱ Կանաչ Ակումբի մասնակցի
անունը

Լևոն Ավագյան

Հասցե

ՀՀ Լոռու մարզ, քաղաք Դիլիջան

Հեռախոս

(+374 ) 094 202303

Կոնտակտային անձ, հեռախոսի համար

Լևոն Ավագյան (+374 ) 094 202303

Արդյունաբերության տեսակը

Շինանյութ-Կղմինդր

Աշխատակիցների թվաքանակը

5 հիմնական և 10-15 հոգի ԿԿԹ հավաքման գործընթացում

Աշխատանքային ժամեր

10.00-18.00

Բաժանմունքներները

Կազմակերպությունն աշխատում է մի շարք համայնքներումկոշտ կենցաղային պլաստիկի հավաքման գործընթացի
ժամանակ, միայն Դիլիջան քաղաքում գտնվող արտադրամասն
է օգտագործվում վերջնական արտադրատեսակի ստացման
համար

Հիմնական գործընթացները

Կղմինդրի պատրաստում-կոշտ կենցաղային թափոններից,
ավազից քիմիական ներկանյութերի և հավելումների
օգտագործմամբ

Արտադրանքը

Կ

Կղմինդր, օգտագործվում է բնակավայրերում, շենքերի
տանիքներին, որպես ծածկ

Ընկերություն: “Կավաշեն” ՍՊԸ

ՀԵՌ.: (+ 374 91) 437 772, (+ 374 234) 41 173
Ռեսուրսի օգտագործում
Հումքի օգտագործում

V

Էներգիայի օգտագործում

V

Ջրի օգտագործում

V

Քիմիկատների օգտագործում

_

Բնապահպանական ազդեցություն
Թափոնների հեռացում

V

Արտանետումների օդ բացթողում

V

Կեղտաջրերի արտահոսք

V

Թունավոր նյութերի նկատմամբ վերահսկողություն

V

Տհաճ հոտ

V

Աղմուկ

V

Ընկերության վարքագիծ
Ղեկավարության պատրաստակամությունն իրականացնել

V

բնապահպանական քաղաքականություն
Արտադրության արդյունավետություն, կիրառվող տեխնոլոգիայի
մակարդակ
Աշխատակիցների խրախուսում, բնապահպանական

V

տեղեկացվածություն
Աշխատավայրի պայմաններ

V

Աշխատանքային ընթացակարգեր

V

Օրենսդրական համապատասխանություն՝ գործարար և
հասարակական պատասխանատվություն
Համապատասխանություն կիրառվող բնապահպանական

V

օրենսդրությանը
Իշխանությունների կողմից կիրառված ուղղիչ գործողություններ

V

(բնապահպանական թույլատրելի նորմեր)
Համայնքից ստացված արձագանքներ

V

Հաճախորդներից և մատակարարներից ստացված արձագանքներ

V

 Որո՞նք են ձեր ընկերության 3-5 ամենածախսատար ռեսուրսային ներդրումները:


Ինչպիսի՞ն են 3-5 առավել կարևոր
ծավալները:

թափոնների և արտանետումների հոսքերի

Թափոնների/արտանետումների ո՞ր 3-5 հոսքերն են պարունակում առավել բարձր
բնապահպանական ռիսկ:

Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն (ՌԱՄԱ)
փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար
ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ –
ԱՎԵԼԻ ՄԱՔՈՒՐ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ –
ԿԱՆԱՉ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈԴՈՒԼ 2
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Մշակված է Միացյալ ազգերի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության կողմից
Արևելյան համագործակցության երկրների ՌԱՄԱ տարածաշրջանային ցուցադրական
ծրագրի շրջանակներում` Եվրոպական միության EaP GREEN նախաձեռնության
ֆինանսական աջակցությամբ

Հանդիպման մասնակիցներին կներկայացվ են էներգետիկ ռեսուրսների ոլորտում առկա
ազգային

մարտահրավերները,

էներգետիկ

ռեսուրսներին

վերաբերող

ազգային

հիմնախնդիրները ըստ Հայաստանում մշակված «Արդյունավետ և մաքուր բիզնեսի ուղեցույցի»:
Քանի որ Հայաստանը չունի սեփական վառելիքային ռեսուրսներ,

վառելիքի պահանջարկը

բավարարվում է հիմնականում ներմուծման շնորհիվ: Վառելիքի հիմնական տեսակը (շուրջ 80
%-ը) բնական գազն է: Քննարկման հիմնական նյութ կհանդիսանան ՀՀ էներգետիկ
անվտանգության ապահովման հիմնական խնդիրները, այն է` ՀՀ կայուն տնտեսական
զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում, տարածաշրջանում ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ
համակարգի ինքնաբավության և արտահանման ներուժի ապահովում, ներդրումների համար
գրավիչ միջավայրի ստեղծում, այդ թվում` ինչպես վերականգնվող ու այլընտրանքային
էներգետիկայի, այնպես էլ ատոմային էներգետիկայի ոլորտում, էներգիայի սպառման
արդյունավետության և էներգախնայողության ապահովում, ՋԳ արտանետումների կրճատում,
Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության սահմանված մակարդակի ապահովմանն ուղղված
հիմնադրույթների
կներկայացվեն

մշակում:
էներգիայի

Ելնելով

ոլորտին

հիմնական

առնչվող

ազգային

սպառողների

հիմնահարցերից`

համար

նախատեսված

էներգաարդյունավետության տիպային տարբերակներ, որոնք նաև տրված են փորձագետների
կողմից ներկայացված ՓՄՁ-ներում կատարված ՌԱՄԱ գնահատումներում` հիմնվելով
հետևյալ սկզբունքների վրա.
•

Էներգաարդյունավետությունը

մեծապես

կարևոր

է

ջերմոցային

գազերի

արտանետումների և կլիմայական փոփոխությունների վրա դրանց ազդեցության
նվազեցման հարցում:
•

Էներգաարդյունավետությունը

զգալիորեն

կրճատում

է

բիզնեսի

բարձրացնում վերջինիս շահութաբերությունը և անվտանգությունը:

Ստորև ներկայացված են Մոդուլ 2-ի առանցքային հատվածները:

ծախսերը

և

ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ
əɸʋɸʎʄɸʗʇɸʌʂʍ ʄʍɻʂʗ

ɔ ʍʐ

•

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ ʔʑɸʓʋɸʍ ʖɼʋʑɼʗʂ
ʎɸʗʏʙʍɸʆɸʆɸʍ ɸʊ

•

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʑɸʖʊɸʓ ɾ
ɻɸʓʍʏʙʋ ʇɸʋɸʎʄɸʗʇɸʌʂʍ ʋɸʔʎʖɸɹʏʕ
ʒɼʗʋʏʘɸʌʂʍ ɺɸɽɼʗʂ 69% ɺʏʌɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ:
Ɋʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍ ʏʙ ʎʂʍɸʗɸʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʏʙ ɼʍ CO2 ɺɸɽʂ
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ 39% -ʂ ʇɸʋɸʗ:
ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ɹʏʃʏʗ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ
ʆɸʑʕɸʅ ɾ ʍɸʞ ɸʌʃ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʇɼʖ`

–

•

•

38% ɸʊ 2000 ʀʕɸʆɸʍʂʘ ʂ ʕɼʗ

•
•
•

ɋʍɸʆɸʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʑɸʎɸʗʍɼʗʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋ,
ʇʏʉʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ,
ʜɻʂ ʞ ʒʗʂ ɸʉʖʏʖʏʙʋ, ʀɸʚʏʍʍɼʗʂ ɺʏʌɸʘʏʙʋ:

ɔ ʍʐ

ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ: Ɋɽɺɸʌʂʍ ʋɸʗʖɸʇʗɸʕɼʗʍɼʗ:
ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂʍ ʕɼʗɸɹɼʗʏʉ ɸɽɺɸʌʂʍ
ʇʂʋʍɸʄʍɻʂʗʍɼʗ/ɑʔʖ «ɡʙʉɼʘʏʙʌʘʂ»
əɸʌɸʔʖɸʍɿ ʐʏʙʍʂ ʔɼʚɸʆɸʍ ʕɸʓɼʃʂʛɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ ʞ ʕɸʓɼʃʂʛʂ ʑɸʇɸʍʒɸʗʆɿ ɹɸʕɸʗɸʗʕʏʙʋ ɾ
ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʍɼʗʋʏʙʅʋɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ:
ɧɸʓɼʃʂʛʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʖɼʔɸʆɿ (ʎʏʙʗʒ 80 %-ɿ) ɹʍɸʆɸʍ ɺɸɽʍ ɾ: ɦʖʏʗʞ ɹɼʗʕɸʅ ɾ əə-ʏʙʋ ʇɸʍɸʅʏ ʕɸʓɼʃʂʛʍɼʗʂ
ʔʑɸʓʋɸʍ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍ ɿʔʖ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʞ «ɐʍɼʗɺɼʖʂʆɸ» ʔɼʆʖʏʗʂ CO2 ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍ
ɿʔʖ ɼʍʀɸʆɸʖɼɺʏʗʂɸʍɼʗʂʟ
ɑʔʖ ɘɬɬɝɖ (IPCC) ɻɸʔɸʆɸʗɺʋɸʍ` «ɐʍɼʗɺɼʖʂʆɸ» ʔɼʆʖʏʗɿ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɾ ʕɸʓɼʃʂʛʂ ɸʌʗʋɸʍ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ
ɹʏʃʏʗ ɺʏʗʅɸʓʏʙʌʀʍɼʗɿʟ
ɋɼʗʕɸʅ ɼʍ 2012ʀ͎ʑɸʎʖʏʍɸʆɸʍ ɸʋɼʍɸʕɼʗʒʂʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗɿ, ʀɼʗʞʔ ʇɼʖɸɺɸ ʖɸʗʂʍɼʗʂʍ
ʕɸʓɼʃʂʛɸɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʑɸʎɸʗʍɼʗʂ (ɧɐɣ)-ʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʋʍɸʘɼʃ ɾ ɺʗɼʀɼ ɸʍʚʏʚʏʄ
əə ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ɸʑɸʇʏʕʋɸʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗʍ ɼʍ:
əə ʆɸʌʏʙʍ ʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ɽɸʗɺɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸɻʗʌɸʃʍɼʗʂ ʔʖɼʉʅʏʙʋ:
ɨɸʗɸʅɸʎʗʒɸʍʏʙʋ əə ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʂʍʛʍɸɹɸʕʏʙʀʌɸʍ ʞ ɸʗʖɸʇɸʍʋɸʍ ʍɼʗʏʙʁʂ
ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ:
ɟɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ɺʗɸʕʂʐ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʔʖɼʉʅʏʙʋ, ɸʌɻ ʀʕʏʙʋ` ʂʍʐʑɼʔ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ʏʙ ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛɸʌʂʍ
ɾʍɼʗɺɼʖʂʆɸʌʂ, ɸʌʍʑɼʔ ɾʃ ɸʖʏʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆɸʌʂ ʏʃʏʗʖʏʙʋ:
ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʞ ɾʍɼʗɺɸʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌɸʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ:
ɤɌ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋ:
əɸʌɸʔʖɸʍʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʔɸʇʋɸʍʕɸʅ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂ ɸʑɸʇʏʕʋɸʍʍ ʏʙʉʉʕɸʅ
ʇʂʋʍɸɻʗʏʙʌʀʍɼʗʂ ʋʎɸʆʏʙʋ:

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ɦʆɽɹʍɸʉɹʌʏʙʗ BP 2015 Statistical Review of World Energy
IEA 2014 CO2 emissions from fossil fuel
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ɔ ʍʐ

ɡʗʏ ʍʛ ɼʍ ɹʂɽʍɼʔʂ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ

• ɋʂɽʍɼʔʂ ʅɸʄʔɼʗɿ
– ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʞ ʕɸʓɼʃʂʛʂ ʅɸʄʔɼʗ:
– ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʐʜɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ʍɼʗʏʙʁ:

• ɋʂɽʍɼʔʂ ʓʂʔʆɼʗɿ
CO2 ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍ ɿʔʖ ɼʍʀɸʆɸʖɼɺʏʗʂɸʍɼʗʂ (Ɍɺ)

– Ɋʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʆɸʗʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʆʏʗʏʙʔʖ`
ɾʍɼʗɺʏʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ:
– ɭɸʉɸʛɸʆɸʍ ʞ ʎʏʙʆɸʌɸʆɸʍ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʕɸʓɼʃʂʛʂ ʞ ɾʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ ɺʍɼʗʂ
ʖɸʖɸʍʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ:

• Ɋɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʕʗɸ
– ɘʃʂʋɸʌɸʆɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʕʗɸ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ
ʒɼʗʋʏʘɸʌʂʍ ɺɸɽɼʗʂ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ:
– ɗʄʂ ʞ ʜɻɸʌʂʍ ɸʌʃ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ, ʄɸʗɸʋʂ ɺʏʌɸʘʏʙʋ:

ɔ ʍʐ

ɐʍɼʗɺʂɸ ʞ ʆʃʂʋɸ

Ɍʂʖɼ
Ɍʏʌɸʘʍʏʙʋ ɾ CO2
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗ

ɝɼʆ ʋʂɸʕʏʗ

ɔʍʐʏʙʙ

1 ʆɺ ʀɼʀʞ ʕɸʓɼʃʂʛ

ʋʏʖ 3.2 ʆɺ

1 ʆɺ ʅɸʍʗ ʕɸʓɼʃʂʛ

ʋʏʖ 3.1 ʆɺ

1 ʋ³ ɹʍɸʆɸʍ ɺɸɽ

ʋʏʖ 1.8 ʆɺ

ɐʍɼʗɺʏʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌɸʍ ʜɺʏʙʖʍɼʗɿ
ɡʙʉʉɸʆʂ ʞ ɸʍʏʙʉʉɸʆʂ
ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌʏʙʍ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʏʙʉʉɸʆʂ ʅɸʄʔʂ
ʆʗʊɸʖʏʙʋ
Ɋʍʏʙʉʉɸʆʂ
ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌʏʙʍ`
•ɧɼʗɸʍʏʗʏɺʋɸʍ
ʆʗʊɸʖʏʙʋ
•ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ɸʓɸʕɼʃ ɼʗʆɸʗɸʖʞ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
•Ɋʕɼʃʂ ʛʂʐ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ,
ɸʌɻ ʀʕʏʙʋɵ ʀʏʙʍɸʕʏʗ
ʍʌʏʙʀɼʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

ɟʏʗ ɹʂɽʍɼʔ
ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ

ɋʂɽʍɼʔʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍ

əɸʔɸʗɸʆɸʆɸʍ
ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍ

ɐʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ
ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ
ɺʍɼʗʂʘ
ʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʆʗʊɸʖʏʙʋ

ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛ

ɘʃʂʋɸʌɸʆɸʍ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʋɼʉʋɸʘʏʙʋ

ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ
ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ
ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ

ɟʏʗɸʗɸʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃ

ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʋʎɸʆʏʙʌʀ

Ɋʕɼʃʂ ʃɸʕ ɻʂʗʛ
ʎʏʙʆɸʌʏʙʋ

ɦʆɽɹʍɸʉɹʌʏʙʗ Bain&Co
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ɔʍʐʏʙʙ

ɋʂɽʍɼʔ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ/Ɋɽɺɸʌʂʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ

ɗɸʄʔɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʜʗʂʍɸʆ (ɦʍʍ
ʍɻʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ))
«Ɋʎʖɸʗɸʆ ɚʏʙ» ɦɣɑ-ʏʙʋ ʀʓʐʍɸʍʏʘʍɼʗʂ ʍɼʗʛʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ʎʂʆɸʘʋɸʍ ʃɸʋʑɼʗɿ
ʚʏʄɸʗʂʍʕɼʃ ɼʍ ɾʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ (ʝʃʌʏʙʏʗɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʞ ʃʏʙʔɸɻʂʏɻɸʌʂʍ) ʃɸʋʑɼʗʏʕ, ʏʗʂ
ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʅɸʄʔɼʗɿ ʍʕɸɽɼʃ ɼʍ ʖɸʗɼʆɸʍ ʎʏʙʗʒ 550 ʇɸɽ. ɻʗɸʋʏʕ:
ɝʂɸʁɸʋɸʍɸʆ ɸʅʄɸʅʍʂ ɼʗʆʏʛʔʂɻʂ ʍʕɸɽɼʘʏʙʋɿ ʆɸɽʋɼʃ ɾ ʖɸʗɼʆɸʍ ʎʏʙʗʒ 6.7 ʖʏʍʍɸ:
ɒʓʐʍɸʍʏʘʍɼʗʂ ʍɼʗʛʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʋ

ɠʂʆɸʘʋɸʍ ʃɸʋʑ

ɯʃʌʏʙʏʗɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʃɸʋʑɼʗ

ɕʏʙʔɸɻʂʏɻɸʌʂʍ ʃɸʋʑɼʗ

ɔʗɸʆɸʍɸʘʗɸʅ ɥɊɝɊ ʋʂʒʏʘɸʓʋɸʍ ɹʂɽʍɼʔ ʜɺʏʙʖɿɵ ʅɸʄʔɼʗʂ ʍʕɸɽ
ɽɼʘʏʙʋʟʟ ɥɊɝɊ
ɋʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʜɺʏʙʖɿɵ ɾʍ
ʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ʞ ʜɻɸʌʂʍ ɸʕɸɽɸʍ
ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʏʙʋ, ɥɊɝɊ ʆʂʗɸʓʕɸʅ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿɵ ɹɸʗɼʃɸʕɸʅ ʖʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ ʞ
ʖɼ
ɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ ʚʏʚʏʄʏʙʋ:

ɔʍʐʏʙʙ

ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ
ʋɸʗʖɸʇʗɸʕɼʗʍɼʗ
– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ʂʗɸɽɼʆʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʑɸʆɸʔ

• ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʂʗɸʆɸʍ ʔʑɸʓʏʙʋ ʞ ɻʗɸ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʅɸʄʔɼʗɿ:
• ɧɸʗʛɸɺʅʂ ʞ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ʕʗɸ:

– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ɺʂʖɼʃʂʛʂ ʑɸʆɸʔ
• ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʇɸʖʏʙʆ ɺʂʖɼʃʂʛ:
• ɡʙʉɼʍʂʎɸʌʂʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ:
• ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʋɼʀʏɻʍɼʗ ʞ ʚʏʗʈ:

– ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ ʇɸʔɸʍɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍ

• ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗ ɺʂʍ:
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ɥɊɝɊ
ɾʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

• Ɋʉɹʌʏʙʗ
ɸʉɹʌʏʙʗ

ɔ ʍʐ

əʂʋʍɸʆɸʍ
ʆ
ʇɸʗʘɼʗ`

– ɡʗʖɼ ʉ ʞ ʂ ʍʐ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ ɾ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʍ

1. ɔ ʍʐ ʖɼʔɸʆʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ ɼʍ
ʕ
ʔʑɸʓʕʏʙʋ:
2. ɡʗʛɸ ʍ ɾʍɼʗɺʂɸ ɾ ʔʑɸʓʕʏʙʋ:
3. ɡʗʖɼʉ ɾ ʔʑɸʓʕʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʍ:

• ɣɸʖʊɸʓ

ʑɸʖʊɸʓ

– ɔ ʍʐ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗ ɼʍ ɸɽɻʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʕʗɸ

ʃʏʙʅʏʙʋ

ɚɼʗ ʆʏʉʋʂʘ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʋɸʍ
ʅɸʕɸʃʍɼʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʏʙʋ

•
•

• ɕʏʙʅʏʙʋ

•
•

– ɔʍʐʑɼ ʔ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʌɻ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ

Ɋʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘ,
ʆʏʋʏʙʍɸʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ` ɺʏʃʏʗʎʂ,ʔɼʉʋʕɸʅ ʜɻ,
ʇʏʕɸʘʏʙʋ:
ɠʂʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ:
Ɋʌʃ:
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ɔʍʐʑɼ ʔ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ
ɐ
ɔ ʍʐ ʑɼʖʛ ɾ
ʂʋɸʍɸʍʛ ʋɼʍʛ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗ

ɘʏʋʏʙʍɸʃ

• ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ
• ʊʍʎʏʙʋ
• ʄʋɹɸʛɸʍɸʆʂ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍ
• ɾʍɼʗɺɸʖɸʗʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ʒʗɸʖɸʗʏʙʀʌʏʙʍ

• ɺʏʃ ʒʏʙʗ
• ɺʏʃʏʗʎʂ
• ʔɼʉʋʕɸʅ ʜɻ
• ʇʏʕɸʘʏʙʋ ʞ ʒɼʓʏʙʘʏʙʋ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʛɸʌʃɼʗ
•ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʔʄɼʋɸʍɼʗ
•ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʍɼʗɻʗʏʙʋ
•ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗ

ɔ ʍʐ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʆɸʖɸʗʏʉɸʆɸʍ

Ɋʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ
ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ
ʍʆɸʗɸɺʗʂ
ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ

• ʍɼʗɻʗʋɸʍ/ʀʏʉɸʗʆʋɸʍ
ʛɸʍɸʆɸʆɸʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗ
• ʆɸʖɸʗʏʉɸʆɸʍʂ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ
• ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ
• ʅɸʄʔ

ɨʕʌɸʃʍɼʗʂ ʇɸʕɸʛɸɺʗʏʙʋ
• ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʍɼʗɻʗʋɸʍ ʍʆɸʗɸɺʂʗ

– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗ (ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ,
ʕɸʓɼʃʂʛ, ɺɸɽ, ʒɼʓʏʙʘʏʙʋ, ɸʌʃ):
– Ɋʋʔɸʆɸʍ ʞ ʖɸʗɼʆɸʍ ʔʑɸʓʏʙʋ:

• ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʂ ʍʆɸʗɸɺʂʗ

– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʇʏʔʛɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗ:
– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʇʏʔʛɼʗʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ:
– ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ ɸʗʁɼʛɿ:

• ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗʁɼʛ

– ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗʁɼʛ:
– ɝʂɸʘʋɸʍ, ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ʞ ʔɸʇʋɸʍɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʅɸʄʔɼʗ:
– ɨʏʙɺɸʍʛʍɼʗ ʞ ɸʌʃ ʕʊɸʗʍɼʗ:

ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ
ʖʕʌɸʃʍɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ

ɔ ʍʐ
Ɋʉɹʌʏʙʗ

ɝʏʙʖʛɸʌʂʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗ

Ɏʃʛɸʌʂʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗ

• ɢɸʚʂʐʍɼʗ (ʕɸʓɼʃʂʛ, ɺɸɽ,
ʒɼʓʏʙʘʏʙʋ,
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ)
• ɝɸʖɸʆɸʗɸʗʍɼʗʂ ʖʕʌɸʃʍɼʗ
• əɸʎʕɸʑɸʇɸʆɸʍ
ʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗ
• ɟɼʗʛʂʍ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗ
• ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ
ʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗ
• əɸʎʕɸʗʆʍɼʗ
• ɦɸʇʋɸʍɸʌʂʍ
ʅɸʍʗɸɹɼʗʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʞ
ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ

• ɢɸʚʂʐʍɼʗ (ɺʏʃʏʗʎʂ, ʖɸʛ
ʒʏʙʗ)
• ɟɼʗʛʂʍ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗ
• ɘʏʋʏʙʍɸʃ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ
ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ
ʐɸʚɸʍʂʎʍɼʗ (ʇʏʔʛɼʗ,
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ, ʊʍʎʏʙʋ,
ɸʌʃ)
• əɸʎʕɸʗʆʍɼʗ

ɔ ʍʐ
Ɋʉɹʌʏʙʗ

ɮɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

• ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʋɸʍ
ʕʗɸ ɸɽɻʏʉ
ʚʏʚʏʄɸʆɸʍʍɼʗ
(ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ,
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ,
ʊʍʎʏʙʋ,ɸʌʃ)
• ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʘɸʍʆ (ɺʏʗʅɸʗʆʋɸʍ
ʁɸʋɼʗ, ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ,
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ
ʖʕʌɸʃʍɼʗ)

ɐʍɼʗɺʂɸ, ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ,
ʑɸʇɸʍʒɸʗʆ...

ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʇʏʔʛɼʗʂ ʖʂʑɸʌʂʍ ʇɸʎʕɸʗʆ`
¾

ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʚʏʄɸʍʘʏʙʋɿ
ʇɼʉʏʙʆʍɼʗʏʙʋ
Q = m x cp x T

¾

m ɽɸʍɺʕɸʅʏʕ ʑʂʍɻ ʋɸʗʋʂʍɿ ʖɸʛɸʘʍɼʃʏʙ
ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸ
Q=mxcx T

¾

ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʇʏʔʛɿ ʑɸʖʂ ʋʂʒʏʕ
Q=FxUx T

Q – ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙ
ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸ
Cp – ʇɸʖʏʙʆ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ
m – ɽɸʍɺʕɸʅ
T – ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ
U – ɺʏʗʅʏʍ- ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʇʏʔʛɼʗʂ
ɺʍɸʇɸʖʋɸʍ ʘʏʙʘɸʍʂʎ

ɾʍɼʗɺʂɸ = ɘʕʖ/ʁ ʆɸʋ ɘʒ
ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ = ʋʂɸʕʏʗ
ʁɸʋɸʍɸʆʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ = ɘʕʖ ʆɸʋ ɘʒ/ʕ

Source: UNEP, Pre-SME’s Toolkit
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ɡʐ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍ
ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ

ɔʍʐʑɼ ʔ

ɣɸʖʊɸʓ

Ɍʏʗʅɸʗɸʍ

ɝɸʗɻʂʆ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʍɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ɻʂɽɸʌʍ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ɪɊɗɩ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ

ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍ

ɟɼʗʛʂʍ ɸʗʁɼʛ
Ɋʗʖɸʛʂʍ ɸʗʁɼʛ

ɒɸʚʏʍʍɼʗ

ɔʍʐʑɼ ʔ
ɣɸʖʊɸʓ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛ

ɡʐ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍ
ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ

əʂʋʍɸʆɸʍ ʑɸʖʊɸʓʂ ɻɸʔ

ɡʗʏʎ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ (ʔɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺ)

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʍɼʗɻʗʏʙʋ

•

ɮɻʂ ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ

ɝɸʗɻʂʆ

•

ɡʐ ʑɸʖʎɸʊ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ, ʜʗ` ʐʏʗɸʘʋɸʍ, ʋɸʛʗʋɸʍ ʞ
ɸʌʃ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ

Ɍʏʗʅɸʗɸʍ Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ

•

Ɍʏʗʅʏʉʏʙʀʌɸʍ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗɿ

ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗ

•
•

ɘʏʋʑʗɼʔʏʗʂ ʔɸʗʛʂʍʏʙʀʌʏʙʍ
ɦɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ ɹɸʎʄʋɸʍ ʈʞɿ, ʋɼʀʏɻɿ

ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸ

•

ɘʏʋʑʗɼʔʏʗʍɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗ (ʔɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ
ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʏʙʋ)
ɜʍʎʏʙʋʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʕɸʌʗʏʙʋ
ɦʍʏʙʘʋɸʍ ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛɸʌʂʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ (ʔɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ)
ɘʏʋʑʗɼʔʏʗʍɼʗʂʘ ɸʍʒɸʖʕʏʉ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉ ɾ
ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ ʑɸʇɸʍʒɸʗʆɿ
ɘʏʋʑʗɼʔʏʗʍɼʗʂʘ ɸʍʒɸʖʕʏʉ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʕɼʃɸʘʍʏʙʋ
ɾ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗʂ ʇʏʕɸʘʋɸʍ ʅɸʄʔɼʗɿ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛ

ɒɸʚʏʍʍɼʗ

•
•
ɟɼʗʛʂʍ ɸʗʁɼʛ

•

Ɋʗʖɸʛʂʍ ɸʗʁɼʛ

•
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ɥɊɝɊ
ɾʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ

ɔʍʐʑɼ ʔ

ɨɸʗɹɼʗɸʆ

Ɍʏʗʅɸʗɸʍʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɟɼʗɻʗʋɸʍ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ

ɨʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ɹɸʗɼʃɸʕʕɸʅ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ

ɋɊɩɚɩ
ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ

ɨɼʉʏʙʋ
ʕɼʗɸʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
ɮɺʖɸʆɸʗ
ʆʏʉʋʍɸʗʖɸɻʗɸʍʛ
Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɧɼʗɸʋʎɸʆʏʙʋ

ɔʍʐʑɼ ʔ
ɨɸʗɹɼʗɸʆ

ɥɊɝɊ ɾʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ
ʇɸʋɸʗ

ɥɊɝɊ ʚʏʗʈ

ɡʗʏʎ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
(ʔɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺ)

ɟɼʗɻʗʋɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʋ

•

ɋɸʗɼʃɸʕʕɸʅ ʖʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ

•

əɸʋɸʆɸʗɺ ʋʖʍʏʉ ʜɻʂ ʚʏʚʏʄʏʙʋ– ʖɼʉɸʆɸʌʏʙʋ ʔɸʓɿ ʞ
ʑɸʎʖʑɸʍʕɸʅ ʕɸʌʗʏʙʋ
ɖʏʙʔɸʚɼʃ ɸʍʍʑɸʖɸʆ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋʂʘ

Ɍʏʗʅɸ-ʗɸʍʂ Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ʋʏɻʂʝʂɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʆɸʘʏʙʋ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

•

ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ ɺʏʗʅɸʗʆʋɸʍ ʊʍʎʋɸʍ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʇʔʆʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ

•
•

ɧɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ɹʏʃʏʗ ɸʗʖɸʇʏʔʛʂ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗɿ, ʘɸʍʘʂ ʁɸʋʆɼʖɸʍʘ
ɻɼʖɸʃʍɼʗɿ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʞ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍʂ ʇɸʔʘʍɼʃ ʊʍʎʋɸʍ ɸʍʆʏʙʋʍɼʗɿ
ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʆʏʋʑʗɼʔʏʗʍɼʗʂ ʔɸʗʛʂʍʏʙʀʌɸʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋɿ

•

ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʆʏʋʑʗɼʔʏʗɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ

•

ɦɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ ʇɸʋɸʗ ɿʍʖʗɼʃ ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛɸʌʂʍ ʋʏʖɼʘʏʙʋʍɼʗ`
ʏʙʉʉɸʆʂ ʔʍʏʙʘʋɸʍ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗ, ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʙʋ ʞ ɸʌʃʍ

•

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʍʒɸʖʕʏʉ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎʂʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ
ɘʏʋʑʗɼʔʏʗʂʘ ɸʍʒɸʖʕʏʉ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍɿ ʕɼʗɸʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ
ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ

ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ ʚʏʚʏʄʏʙʋ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɘʗʆʍɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

ɘʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
ʖɼʉʏʙʋ
ɮɺʖɸʆɸʗ
ʆʏʉʋʍɸʗʖɸɻʗɸʍʛ

•
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ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʔʑɸʓʏʉʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ
ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɾʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ
ʖʂʑɸʌʂʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗ

ɦɼʉʋʕɸʅ ʜɻ

ɋɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʆɸʗɺɸʕʏʗʋɸʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ

əʏʕɸʘʏʙʋ/ʔɸʓɼʘʏʙʋ/ʜɻʏʗɸʆʏʙʋ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʎɸʗʁʂʐʍɼʗ

ɔ ʍʐ ɾ ʑɼʖʛ
ʂʋɸʍɸʃ

ɤɼʗʋɸʌʂʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ

ɕʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ

ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ
ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʏʙʀʌʏʙʍ
ɖʍɸʌʏʉʏʙʀʌɸʍ ʖʂʑɸʌʂʍ
ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ
ʕɼʗɸʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

ɠʂʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ

ɔʍʐʑɼ ʔ

1. ɦɼʉʋʕɸʅ ʜɻ
ɘʏʋʑʗɼʔʏʗʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʇʏʔʛɼʗʂ ɺʗɸʝʂʆ
ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʗʈɸʆʏʙʋ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʏʙʋ
(əʏʔɸʍʛ)
100 %

ɦɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ
ʇɸʋɸʆɸʗɺ

ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʗʈɸʆʏʙʋ
~ 5%

ɮɻ ʊʍʎʋɸʍ ʖɸʆ
~ 10 %

ɞʏʙʉʂ ʇʏʕɸʘʏʙʋʂʘ
ʔʖɸʘʕɸʅ
ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ ~ 85 %

¾ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ 10%-ʍ ɾ ʕɼʗɸʅʕʏʙʋ ʔɼʉʋʕɸʅ ʜɻʂ,
ʋʍɸʘɸʅʍ ɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʖɼʔʛʏʕ:
¾ ɞʏʙʉʂ ʇʏʕɸʘʏʙʋʂʘ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍɼʃ ʞ ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ
ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʋʏʖ 85%-ɿ : ɝʍɸʘɸʅ 5% -ɿ ɸʗʖɸʍɼʖʕʏʙʋ ɾ ʎʗʒɸʆɸ
ʋʂʒɸʕɸʌʗ:
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ɐʍɼʗɺʂɸ ʄʍɸʌɼʃʏʙ ʖʂʑɸʌʂʍ ɸʓɸʒɸʗʆʍɼʗ
ɘɸʗɺɸʕʏʗʋɸʍ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ
ɼʗʞʏʙʌʀʍɼʗ

ɘɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ
ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʏʙʋ
ɡʐ
ʍʑɸʖɸʆɸʌʂʍ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ɹɸʘɸʓʏʙʋ

əɸʋɸʆɸʗɺʂ
ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗʂ
ʕɼʗɸʘʏʙʋ

əɸʋɸʆɸʗɺʂ
ʊʂʎʖ
ʍɸʄɸɺʅʏʙʋ

ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ
ʀɼʗʂ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ

ɨɼʉɸʆɸʌɼʃ
ʋɸʛʏʙʗ ʞ ʇʏʕ
ʋʂʒɸʕɸʌʗʏʙʋ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʄʍɸʌʏʙʋ
ʔɼʉʋʕɸʅ
ʜɻʂ ʇɸʋɸʗ

ɘɸʗɺɸʕʏʗɼʃ
ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʊʍʎʏʙʋɿ

ɔʍʐʑɼ ʔ

2. əʏʕɸʘʏʙʋ/ʔɸʓɼʘʏʙʋ/ʜɻʏʗɸʆʏʙʋ

ɦʆɽɹʍɸʉɹʌʏʙʗ` http://www.mpoweruk.com/heat_engines.htm
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ɐʍɼʗɺʂɸ ʄʍɸʌɼʃʏʙ ʖʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ

ɦɸʓɼʘʋɸʍ ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʏʙʋ
Ɋʑɸʇʏʕɼʃ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ

ɮʑʖʂʋɸʃɸʘʍɼʃ
ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʙʋʍ
ʏʙ ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋɿ

ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ
ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʇʏʕɸʘʍʏʉ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɿ

əɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɼʘʍɼʃ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʍ
ʂʗɸʆɸʍ
ʆɸʗʂʛʍɼʗʂʍ

ɔʍʐʑɼ ʔ

ɟʕɸɽɼʘʍɼʃ ʆɸʋ
ʄʏʙʔɸʚɼʃ
ʇʂɻʗɸʕʃʂʆ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋʂʘ
ɘʂʗɸʓɼʃ
ɹʍɸʆɸʍ
ʇʏʕɸʘʏʙʋ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʄʍɸʌʏʙʋ
ʇʏʕɸʘʋɸʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʇɸʋɸʗ

ɨɼʉɸɻʗɼʃ ʞ ʆʂʗɸʓɼʃ
ʇʏʕɸʘʋɸʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂʘ
ɸʍʒɸʖʕʏʉ
ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍʍ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉ
ʇɸʋɸʆɸʗɺ

3. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ- ɘɸʀʔɸʍɼʗ
ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʏʙʀʌʏʙʍ` ʆɸʀʔɸʌʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʏʔʛʂ ɺʗɸʝʂʆ

ɦʆɽɹʍɸʉɹʌʏʙʗ: UNEP CP-EE Manual
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ɐʍɼʗɺʂɸ ʄʍɸʌɼʃʏʙ ʖʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ

ɤɼʓʏʙʘʋɸʍ ʞ ʖɸʛ
ʒʗʂ ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʏʙʋ
ɘʏʍɻɼʍʔɸʖʂ
ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋ

ɤʗʂ ʏʗɸʆʂ ʞ ʇʏʔʛʂ
ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ʔɸʗʛʂʍʏʙʀʌɸʍ
ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ

əʂɻʗɸʕʃʂʆ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ
ʜʑʖʂʋɸʃɸʘʏʙʋ

Oʑʖʂʋɸʃ ɸʌʗʏʙʋ
(ʜɻʂ ʄʖʏʙʀʌʏʙʍ)

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌʏʙʍ
ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ʇɸʋɸʗ

ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ ʇʂʍ ʞ
ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʆɸʀʔɸʍɼʗɿ ʞ
ʒɼʓʏʙʘʏʉ ʔɸʗʛɼʗɿ

ɔʍʐʑɼ ʔ

ɘɸʀʔɸʌʂ ,
ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ
ʔɸʗʛɼʗʂ ʞ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ
ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ

əɸʋɸʆɸʗɺ ʋʖʍʏʉ
ʒʗʂ ʞ ʜɻʂ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ

4. ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎɸʗʁʂʐʍɼʗ
ɔʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍ

ɝʏʙʖʛɸʌʂʍ
ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
(w)

ɠ ʁʂʐ
ɠɸʗʁʂʐ

Ɏʃʛɸʌʂʍ
ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
(w)

ɗɸʍʗɸɹɼʓʍ
ɗ
ʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ

Ɋʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆʍɼʗ (EU)

ɠɸʗʁʂʐʂ ɮɌɌ-ʍ = ɝʏʙʖʛ(Wʋ)/Ɏʃʛ(Wɼ)

• IE1 ɦʖɸʍɻɸʗʖ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ(əʏʙʍʂʔ, 2011):
• IE2 ɋɸʗʈʗ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ (əʏʙʍʕɸʗ, 2015):
•
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ɐʍɼʗɺʂɸ ʄʍɸʌɼʃʏʙ ʖʂʑɸʌʂʍ
ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ
ɣɸʖʎɸʊ
ʜɻɸʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ
ʇɼʓɸʘʏʙʋ

ɘɸʍʏʍɸʕʏʗ ʔʖʏʙɺɼʃ
ʎɸʗʁʂʐʂ
ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ`
ʖɸʖɸʍʏʙʋʍɼʗɿ
ɺʗɸʍʘɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ

ɋɸʘɸʓɼʃ
ʀɼʗʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ

əɽʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʋɸʖʏʙʘʋɸʍ
ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ

ɖʏʙʔɸʚɼʃ
ʑɸʇɸʍʒʕɸʅʂʘ ʋɼʅ
ʎɸʗʁʂʐʍɼʗʂʘ
əʂʍ, ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʎɸʗʁʂʐʍɼʗɿ
ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʍʏʗ ʔɼʗʍɻʂ
ʎɸʗʁʂʐʍɼʗʏʕ

ɔʍʐʑɼ ʔ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌʏʙʍ
ʎɸʗʁʂʐʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʗ

ɘʂʗɸʓɼʃ
ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ
ɸʗɸɺʏʙʀʌɸʋɹ
ʋɸʆɸʍʍɼʗ

ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ
ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋ ʞ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
• ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʆʏʗʔʖʂ ʂ ʍʐ ʖɼʔɸʆʍɼʗ ɼʍ ɸʓʆɸ

Ö ɘʏʋʑʗɼʔʏʗʍɼʗʂʘ, ʎɸʗʁʂʐʍɼʗʂʘ, ʆʏʍɻɼʍʔɸʖʏʗʍɼʗʂʘ
ɸʍʒɸʖʕʏʉ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ:
Ö ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆ:
Ö ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʍʆɸʗɸɺʂʗ
(ʆɸʖɸʗʏʉɸʆɸʍ,ʁɸʋɸʌʂʍ ʋʏɻɼʃ):

• ɡʗʏ ʍʛ ɼʍ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃ ʔʑɸʓʏʉʍɼʗɿ

Ö ɤɼʓʏʙʘʏʙʋ/ʍɸʄʍɸʆɸʍ ʖɸʛɸʘʏʙʋ(ʜɻ, ʒʏʙʗ):
Ö ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʋɸʆɸʗɻɸʆ:
Ö ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʍʆɸʗɸɺʂʗ (ɼɶʗɹ ʞ ʂɶʍʐ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɸʑɸʇʏʕɼʃ):

• ɨɼʉɸʍʛʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗ

Ö ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʆʏʙʖɸʆʋɸʍ
ʕɸʌʗɼʗʂ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ:
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5. ɕʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ɕʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ
• ɑʍʖʗɼʃ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʊʂʎʖ ʖɸʗɹɼʗɸʆ:
• ɨɼʉɸɻʗɼʃ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʍ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʕɸʌʗɼʗʏʙʋ:
• ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ, ɼʗɹ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʞ ɸʌʍʛɸʍ
ʁɸʋɸʍɸʆ, ʛɸʍʂ ɻɼʓ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ:
• əɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɼʘʍɼʃ
ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ ʆɸʗʂʛʍɼʗʂ
ʇɼʖ:

Ɋʉɹʌʏʙʗ `UNEP CP-EE ʈɼʓʍɸʗʆ
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ɐʍɼʗɺʂɸ ʄʍɸʌɼʃʏʙ ʖʂʑɸʌʂʍ
ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ
Ɋʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʃʏʙʔɸʌʂʍ
ʃɸʋʑɼʗ
(ʜʗʂʍɸʆ LED)

ɣɸʗɹɼʗɸʆɸʍ
ʎʖʆʏʙʋʍɼʗ ʞ
ʋɸʛʗʏʙʋ
Ɋʕʖʏʋɸʖɸʘʕɸʅ
ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ
(ʎɸʗʁʋɸʍ ʞ
ʘɼʗɼʆɸʌʂʍ ʃʏʙʌʔʂ
ʔɼʍʔʏʗʍɼʗ)

Ɋʑɸʆɼʍʖʗʏʍɸʘʕɸʅ ʞ ʈɼʓʛʂ
ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ

ɟʑɸʖɸʆɸʌʂʍ
ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌʏʙʍ
ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ʇɸʋɸʗ
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ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ
ʘɼʗɼʆɸʌʂʍ
ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ

ɔʍʐʑɼ ʔ

6. ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ɺʂʍɿ`

– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʅɸʄʔɼʗɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ
ʂʗɸʑɼʔ ʆʗʊɸʖɼʃɵ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʕ
ʔʑɸʓʕʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʅɸʕɸʃʍɼʗɿ (ʔʑɸʓʕɸʅ ɘʕʖ/ʁ-ɼʗʂ
ʛɸʍɸʆɿ):

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ
¾ Ɋʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʑɸʇɸʍʒɸʗʆʂ ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ
¾ ɣʃɸʍɸʕʏʗɼʃ ɻʗɸʍʘ ɸʓɸʒɸʘʏʙʋɿ
ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ/ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ
ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇɼʗʂʍ

– əɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇɸʍʒʂ ʅɸʄʔɿ
ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʆʗʊɸʖɼʃʏʕ
ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔʑɸʓʋɸʍ
ɺɸɺɸʀʍɸʆɼʖɼʗɿ (ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌ ʍ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʑɸʇɸʍʒɿ):

ɔʍʐʑɼ ʔ

ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ
ʖʂʑɸʌʂʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ
ɠɸʗʁʂʐʍɼʗʂ
ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʚʏʚʏʄʏʙʋ

ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʕɼʗɸʑʃɸʍɸʕʏʗʏʙʋ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ʑɸʇɼʔʖɸʕʏʗʏʙʋ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌʏʙʍ
ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ
ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ
ʋʂʒʏʘʏʕ
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ɚɼʗɹɸɽɸʖʕɼʃ ʏʐ
ʆɸʗʞʏʗ
ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ

ɔʍʐʑɼ ʔ

ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ
ʎʂʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʙʋ

ɤɼʓʏʙʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʆʗʊɸʖʏʙʋ.

– ɗʗɸʗʂ ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ:
– ɣɸʖʏʙʇɸʍʍɼʗʂ ʆʗʆʍɸʆʂ
ʞ ɼʓɸʆʂ ʍɼʗʆɸʑɸʖʏʙʋ:
– ɣʖʖʕʏʉ ɻʓʍɼʗʂ
ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ:
– ɟɼʗʛʂʍ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗʂ ʞ
ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʕɼʗɸʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʋ:
ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ
ʆʏʗʏʙʔʖ

əʏʕɸʘʋɸʍ ʕʗɸ ʅɸʄʔʕʏʉ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋ.
– ɘʗʊɸʖɼʃ ɸʑɸʆɼʑɸʖ
ʖɸʗɸʅʛʍɼʗɿ:
– Ɋʑɸʇʏʕɼʃ ʇʏʕɸʘʏʙʋɿ:
– ɘʗʊɸʖɼʃ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ
ʔʖɸʘʏʙʋɿ ʍɼʗʛʂʍ
ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʎʍʏʗʇʂʕ:
ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ
ʔʖɸʘʏʙʋ

ɒɸʛʍʕɸʅ ʎɸʇʏʙʌʀ
• ɬʏʗʈɿ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖɸʃʂʔ, ʏʗ ʚʏʛʗ ɹʂɽʍɼʔʂ ʋɼʅ
ʋɸʔɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʄʍɸʌɼʃ
ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʅɸʄʔɼʗʂ
ɸʓʍʕɸɽʍ 10% -ɿ…
• ɔʍʐʑʂʔʂɶʍ ɾ ʈɼʗ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌɸʍ
ʎɸʇʏʙʀɸɹɼʗʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ:
• ɔʍʐʑʂʔʂɶ ʖɼʔɸʆɸʗɸʗ ʆʎʂʓ ʏʙʍɼʍ
ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʅɸʄʔʏʙʋʍɼʗʍ
ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʅɸʄʔɼʗʂ ʋɼʒ:
• Ɏʀɼ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʅɸʄʔʏʙʋʍɼʗɿ
ʆʗʊɸʖʕɼʍ 10%-ʏʕ, ʏʗʛɸʍʏɶʕ ɻɸ
ʆɸʕɼʃɸʘʍʂ ʎɸʇʏʙʌʀɿ:

15% ʎɸʇʏʙʀɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍ
ʏʙʍɼʘʏʉ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ,
ʏʗʖɼʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʅɸʄʔɼʗɿ
ʆɸɽʋʏʙʋ ɼʍ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ
ʅɸʄʔɼʗʂ 15%-ɿ, ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ
ʅɸʄʔɼʗʂ 10%-ʏʕ
ʆʗʊɸʖʏʙʋɿ ʆʇɸʍɺɼʘʍʂ
ʎɸʇʏʙʌʀʂ 10% ɸʊʂʍ:
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Ɏɽʗɸʇɸʍɺʏʙʋʍɼʗ
ɔ ʍʐ

ɔʍʐʏʙ

• ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅɸʑɼʔ ʆɸʗʞʏʗ ɾ
ʒɼʗʋʏʘɸʌʂʍ ɺɸɽɼʗʂ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ʆʃʂʋɸʌɸʆɸʍ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʕʗɸ ɻʗɸʍʘ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ
ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʇɸʗʘʏʙʋ:
• ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ɽɺɸʃʂʏʗɼʍ ʆʗʊɸʖʏʙʋ ɾ
ɹʂɽʍɼʔʂ ʅɸʄʔɼʗɿ ʞ ɹɸʗʈʗɸʘʍʏʙʋ ʕɼʗʒʂʍʂʔ
ʎɸʇʏʙʀɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿ:

Ɏɽʗɸʇɸʍɺʏʙʋʍɼʗ
ɔʍʐʑɼ ʔ

ɐʍɼʗɺɸɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ`

Ɋʉɹʌʏʙʗ əɸʔʆɸʍɸʃ`
– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʏʙʉʉɸʆʂ ʞ ɸʍʏʙʉʉɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ, ʔʑɸʓʏʙʋɿ ʞ ʅɸʄʔɼʗɿ:

ɣɸʖʊɸʓ Ɋʓɸʍʈʍɸʘʍɼʃ`
– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʕʗɸ ɸɽɻʏʉ
ɺʏʗʅʏʍʍɼʗɿ:
– ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ
ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ:
ɨɸʗɹɼʗɸʆ ɚʞɸʕʏʗɼʃ ʞ ʂʗɸɺʏʗʅɼʃ ɥɊɝɊ ʃʏʙʅʋɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗ`

ʏʙʉʉʕɸʅ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʙʍ:

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 2
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սկզբնական նպատակ
Գնահատել

ձեր

կազմակերպության

կողմից

էներգիայի

օգտագործումը`

ներառյալ

էներգաարդյունավետության և խնայողության նախկին և ընթացիկ նախաձեռնությունները:
Էներգետիկ ռեսուրսների կառավարմանը վերաբերող յուրաքանչյուր հարցադրում գնահատեք
«արև»-ից`ամբողջովին
կառավարելի/ռիսկի
բացակայություն
մինչև
«ամպրոպ»`
չկառավարվող/ընկերության համար պոտենցիալ ռիսկ: Բացատրեք ձեր ընտրությունը հետագա
քննարկման ընթացքում:
Ինքնագնահատում
Խնդրում ենք լրացնել «Ինքնագնահատման գործիքի» մաս 2-ը` «Էներգետիկ ռեսուրսներ»`
լրացնելով հետևյալ տեղեկատվությունը`
 Էներգետիկ ռեսուրսների առաջնային սպառողներ (էներգետիկ ռեսուրսի տեսակը,
սպառողը, սպառման չափը, օգտագործման ժամերի քանակը տարվա մեջ, օգտագործման
նպատակը):
 Էներգիայի ուղղակի սպառում արտադրական պրոցեսում:
 Էներգիայի ուղղակի սպառում կոմունալ նպատակներով:
 Էներգիայի այլ ուղղակի սպառում:
 Էներգետիկ ռեսուրսների անուղղակի սպառողներ (կոմունալ սպառող, գործունեության
պահանջ, սպառումը ժամում, օգտագործման ժամերի քանակը տարվա մեջ, այն դեպքում,
եթե էներգիան կրկնակի օգտագործվում է կամ վերականգնվում, նշել գործոնները, որոնք
ազդում են որոշակի սպառողի կողմից էներգիայի օգտագործման վրա)
Դիտարկված են հետևյալ սպառողները`
 գոլորշու սպառողներ,
 հովացնող ջրերի սպառողներ,
 սեղմված օդի օգտագործողներ:
Սեմինարի

ընթացքում

ընդգծվեց,

որ

էներգետիկ

ռեսուրսներն

ունեն

բազմազան

կիրառություններ: Անհրաժեշտ է կենտրոնանալ էներգիայի հիմնական սպառողների վրա, թեև
երբեմն ավելի մանր խնայողությունները հնարավոր է իրականացնել անմիջապես` առանց
լրացուցիչ ծախսումների, իսկ առանց դրանք շտկելու ընկերությունը բաց կթողնի տնտեսական
օգուտները: Մտապահելով նշվածը` խնդրում ենք անդրադառնալ հետևյալ հարցերին և
նախապատրաստել ձեր ընկերությունն էներգետիկ խնայողություններին:






Որտե՞ղ է կորչում էներգիան: Մտածեք վառելիքի և էլեկտրականության ուղղակի
օգտագործողների մասին, սակայն ուշադրություն դարձրեք նաև անուղղակի
օգտագործմանը` գոլորշի, սեղմված օդ, հովացում և այլն :
Ինչպիսի՞ն է էներգիայի կորստի ծախսը :
Որո՞նք են էներգետիկ անարդյունավետության և էներգետիկ կորուստների աղբյուրները:
Որո՞նք են ՌԱՄԱ առաջարկվող այլընտրանքային տարբերակները, որ կարող են օգնել ձեր
ընկերությանը խնայել էներգիա:

Ձեր կարծիքով
Էներգիայի օգտագործում
« Վիլլա Ռեստ »
հյուրանոցային համալիր

Էներգիայի

Ձեռքբերվող էներգիայի

ձեռքբերում

տեսակներ

Նշումներ/

Ձեր ընկերությունը տեղյա՞կ է ձևավորված

Ձեր ընկերությունը տեղյա՞կ է առկա

իրավիճակի մասին

այլընտրանքային տարբերակների մասին

առաջարկներ

(աղբյուրներ, տեխնոլոգիաներ և այլն)

V

V

Արևային մարտկոցների
ներդրում, լամպերի
փոխարինում

Ձեռքբերվող էներգիայի

V

V

ծախսեր
Էներգիայի
կորուստներ

Էներգիայի կորստի

V

V

աղբյուրներ
Էներգիայի կորստի

V

V

V

V

Կոմունալ համակարգեր

V

V

Կառույցներ

V

V

ծախսեր
Էներգիայի

Արտադրական

սպառողներ

գործընթացներ

Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն (ՌԱՄԱ)
փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար
ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ –
ԱՎԵԼԻ ՄԱՔՈՒՐ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ –
ԿԱՆԱՉ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈԴՈՒԼ 3
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԵՎ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐ

Մշակված է Միացյալ ազգերի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության կողմից
Արևելյան համագործակցության երկրների ՌԱՄԱ տարածաշրջանային ցուցադրական
ծրագրի շրջանակներում` Եվրոպական միության EaP GREEN նախաձեռնության
ֆինանսական աջակցությամբ

Դասընթացը կներառի ջրային ռեսուրսների ոլորտում առկա ազգային մարտահրավերները, ջրի
խնայողության օգուտները, մտածելակերպի փոփոխությունը, ջրի արդյունավետ և խնայողական
օգտագործումը, ՓՄՁ-ների կողմից ջրի սպառման և կեղտաջրերի գոյացման ծավալների
բացահայտումը, ջրի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական խնդիրները,
ջրի օգտագործման արդյունավետությանն ուղղված միջոցառումները: Անհրաժեշտ կլինի
մասնակից կազմակերպությունների կողմից.
 Ջրի և կեղտաջրերի վերաբերյալ ինքնագնահատման ներկայացում:
 Հնարավոր խոչընդոտների նկարագրություն:
 Առաջարկների ձևակերպում:
Պետք է հասնել այն գաղափարին, որ կեղտաջրերի կրճատումը և ջրի արդյունավետ ու
խնայողական օգտագործման բարելավումը պահանջում են` հասկանալ և մեկնաբանել՝ ջրի
օգտագործումը, սպառումը և ծախսը, նաև կեղտաջրերի գոյացման և ջրի աղտոտման
աղբյուրները, ինչպես նաև սահմանել.
–

Գործոնները, որոնք ազդում են ջրի օգտագործման, անարդյունավետության և
կորուստների վրա, արտանետված աղտոտող նյութերի քանակության վրա, ինչպես
նաև ջրի անարդյունավետ օգտագործման, աղտոտման և կորուստների պատճառները:

Մշակել և կիրառել ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման,
կեղտաջրերի

և

աղտոտող

նյութերի

արտանետման

կրճատմանն

ուղղված

տարբերակները՝ օրինակներ ՌԱՄԱ ուղեցույցից և նախնական գնահատումներից:

Ստորև ներկայացված են Մոդուլ 3-ի առանցքային հատվածները:

ՌԱՄԱ

ɔ ʍʐ

Ɋʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ʒʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ

ɔ ʍʐ

• ɦʑɸʔʕʏʙʋ ɾ, ʏʗ ʒʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʅɸʕɸʃʍɼʗʍ
ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʔ ɸʊɼʃʏʙ ɼʍ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ɹʍɸɺɸʕɸʓʏʙʋ.
– 2050 ʀʕɸʆɸʍʂʍ ʅɸʕɸʃʍɼʗɿ ʆʛɸʓɸʑɸʖʆʕɼʍ
2010ʀʕɸʆɸʍʂ ʇɸʋɼʋɸʖ:
• Ɋʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɺʏʌɸʘʋɸʍ ʄʏʎʏʗ
ɸʉɹʌʏʙʗ ɾ .
– ɮʗɺɸʍɸʆɸʍ ɹɼʓ ʞ ʔʍʍɻɸʗɸʗ ʍʌʏʙʀɼʗ (ɒɭɮ/ɒɘɮ):
– ɞʏʙʗɸʇɸʖʏʙʆ ʀʏʙʌʍɼʗ (ʋɼʖɸʉʍɼʗ, ʇɸʃʏɺɼʍɸʘʕɸʅ
ʍʌʏʙʀɼʗ ʞ ɸʌʃʍ):

ɤʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ. Ɍʃʏɹɸʃ ʄʍɻʂʗ

•

Ɋʋɹʏʉʒ ɸʎʄɸʗʇʏʙʋ ɺʌʏʙʉɸʖʍʖɼʔʏʙʀʌɸʍɿ ɹɸʁʂʍ ɾ ɿʍʆʍʏʙʋ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʒʗʂ ʔʑɸʓʋɸʍ 70%-ɿ`
ɸʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗʏʙʀʌɸʍ 20%-ʂ ʞ ʖʍɸʌʂʍ ʔʑɸʓʋɸʍ 10%-ʂ ɻʂʋɸʘ:
ɖʋɼʃʏʙ ʒʗʂ ʔʑɸʓʏʙʋɿ ɼʓɸʑɸʖʆʕɼʃ ɾ ʕɼʗʒʂʍ 50 ʖɸʗʂʍɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ:

•

ɖʋɼʃʏʙ ʒʗʂ ʑɸʇɸʍʒɸʗʆɿ ʖɸʗɼʆɸʍ ɸʊʏʙʋ ɾ 64 ʋʂʃʂɸʗɻ ʄʏʗɸʍɸʗɻ ʋɼʖʗʏʕ:

•

ɤʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ
ʑɸʇɸʍʒɸʗʆ
(2000ʀ ʞ 2050ʀ
ʆɸʍʄɸʖɼʔʏʙʋʍɼʗ)

ɦʆɽɹʍɸʉɹʌʏʙʗ` Water for Sustainable World,
World Water, Development Report, 2015
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Ɋʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗɸʆɸʍ ʒʗʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
• ɤʗɸʖɸʗ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ
• Ɍʌʏʙʉɸʖʍʖɼʔʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ʋʀɼʗʛʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ

– 1 ʖʏʍʍɸ ʎɸʛɸʗɸʕɸɽɿ
ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ ɾ 3,000 – 420,000
ʃʂʖʗ ʒʗʂ ʔʑɸʓʏʙʋ:

• ɒʉʀʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ

– 1 ʖʏʍʍɸ ʀʏʙʉʀɿ ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ ɾ
79,490– 1,998,697 ʃʂʖʗ ʒʗʂ
ʔʑɸʓʏʙʋ:

• ɑʋʑɼʃʂʛʍɼʗ

– 1 ʖʏʍʍɸ ɺɸʗɼʒʏʙʗɿ
ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ ɾ 7,987 –24,963
ʃʂʖʗ ʒʗʂ ʔʑɸʓʏʙʋ:

ɝɊ ɤʗʂ ʇɸʋɸʎʄɸʗʇɸʌʂʍ ʅʗɸɺʂʗ, 2009

•

ɮʗʂʍɸʆ, ʒʗʂ ʕɼʗɸʋʎɸʆʏʙʋ
ʔʍʍɻʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ
Ɋʌʃ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘ

əʏʕɸʘʋɸʍ ɸʓɸʒʂʍ
ʏʙʉʂ

ɕʕɸʘʏʙʋ ʞ
ʔɸʍʂʖɸʗɸʆɸʍ
ʆɸʗʂʛʍɼʗ

əʏʕɸʘʏʙʋ
ʞ ʒɼʓʏʙʘʏʙʋ

ɔ ʍʐ

ɤʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ. Ɋɽɺɸʌʂʍ ʋɸʗʖɸʇʗɸʕɼʗʍɼʗ

ɤʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʕʗɸ ʆʃʂʋɸʌʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʍɼʗɿ ʋɼʉʋɼʃʏʙ ʞ ʖʍʖɼʔʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹʍɸʆɸʍ ʍʏʗ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂʍ
ʇɸʗʋɸʗɼʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʓɸʒɸʗʆʕʏʙʋ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʇɸʋɸʃʂʗ ʋʂʒʏʘɸʓʏʙʋʍɼʗɿ:
ɧɸʗʐɸʗɸʗɸʆɸʍ ʞ ʑʃɸʍɸʕʏʗʋɸʍ:
•
əɸʌɸʔʖɸʍʂ ɹʏʃʏʗ ʄʏʎʏʗ ɺɼʖɸʌʂʍ ɸʕɸɽɸʍʍɼʗʂ ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ ʑʃɸʍʍɼʗʂ ʋʎɸʆʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʏʙʋ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʆʃʂʋɸʌʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅʏʍɿ:
•
əʂɻʗʏʃʏɺʂɸʆɸʍ ɻʂʖɸʆɼʖɼʗʂ ʘɸʍʘʂ ʜʑʖʂʋɸʃɸʘʏʙʋ ʞ ʕɼʗɸɽʂʍʏʙʋ ʁɸʋɸʍɸʆɸʆʂʘ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʏʕ:
•
ɤʗʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʀʏʙʌʃʖʕʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʖʗɸʋɸɻʗʏʙʋɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʆʃʂʋɸʌʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ʓʂʔʆɼʗɿ:
•
ɋʏʃʏʗ ɺɼʖɸʕɸɽɸʍʍɼʗʏʙʋ ɺɼʖɸʌʂʍ ʇʏʔʛʂ ʈʞɸʕʏʗʋɸʍ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗʏʙʋ ʇʂɻʗʏʃʏɺʂɸʆɸʍ ɸʗɺɼʃʏʘʍɼʗʂ ʔʖɼʉʅʏʙʋ:
əɼʖɸɽʏʖɸʆɸʍ ʞ ʖɼʉɼʆɸʖʕɸʆɸʍ:
•
ɋɸʗʈʗ ʃɼʓʍɸʌʂʍ ʃʊɼʗʂ ʒʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʕʗɸ ʆʃʂʋɸʌʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ:
•
əə ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ ɹʏʃʏʗ ʄʏʎʏʗ ɺɼʖɸʕɸɽɸʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʈʌɸʍ ʑɸʎɸʗʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ, ʆʃʂʋɸʌʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ
ʔʘɼʍɸʗʍɼʗʏʕ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ, ʇɸʋɸʆɸʗɺʐɸʌʂʍ ʋʏɻɼʃɸʕʏʗʋɸʍ ʆʂʗɸʓʏʙʋ:
•
ɦʖʏʗɼʗʆʗʌɸ ʒʗɼʗʂ ʕʗɸ ʆʃʂʋɸʌʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ:
•
ɾʆʏʃʏɺʂɸʆɸʍ ʇʏʔʛʂ ʇɸʎʕɸʗʆʋɸʍ ʋɼʀʏɻʂ ʃʗɸʋʎɸʆʏʙʋ:
ɨʍʖɼʔɸʆɸʍ ʞ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ:
•
ɟʏʗ ʚʏʛʗ ʒʗɸʋɹɸʗʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʏʙʋ ʞ ʐɺʏʗʅʏʉʍɼʗʂ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋ: ɦʖʏʗɼʗʆʗʌɸ ʒʗɼʗʂ ʋʏʍʂʀʏʗʂʍɺʂ ʕɼʗʔʆʔʏʙʋ:
•
ɤʗɸʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍ ʞ ʏʓʏɺʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ ʇʏʔɸʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋ:
•
Ɍʌʏʙʉɸʖʍʖɼʔʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ ʏʓʏɺʋɸʍ ɸʓɸʒɸʖɸʗ ɼʉɸʍɸʆʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʋɸʍ ʄʀɸʍʋɸʍ ʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ʋɼʄɸʍʂɽʋʍɼʗʂ
ʋʎɸʆʏʙʋ:

ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʞ ʕɼʗɸʋʎɸʆʋɸʍ ʜʗʂʍɸʆ
(ʔʍʍɻʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ)
ɥɊɝɊ ʘʏʙʘɸɻʗɸʆɸʍ ʅʗɸɺʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ʐʗɼʗʂ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʋɹ ɽɹɸʉʕʏʉ «ɕʏʙʆɸʎʂʍʂ ɺʌʏʙʉɸʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ɸʔʏʘʂɸʘʂɸ» ʔʑɸʓʏʉɸʆɸʍ ʆʏʏʑɼʗɸʖʂʕʏʙʋ
ʞ «Ɋʗɸʋɼ ʞ ɦʏʝʂ» ɦɣɑ-ʏʙʋ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕɼʃ ɼʍ
ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʋʂ ʎɸʗʛ ʋʂʒʏʘɸʓʏʙʋʍɼʗ:
• əʏʙʋʛʂ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ ʃʕɸʘʏʙʋʂʘ ɸʗʖɸʇʏʔʏʉ
ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʖʍɸʋɼʗʈʂ
ʏʓʏɺʋɸʍ ʇɸʋɸʗ:
• Ɏʗʗʏʗɻɸʌʂʍ ʃʕɸʘʋɸʍ (ʏʉʏʉʋɸʍ) ʒʗɼʗʂ
ʕɼʗɸʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʇʏʙʋʛʂ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ ʃʕɸʘʋɸʍ
ʇɸʋɸʗ 30%-ʏʕ ʆʗʊɸʖɼʘ ʄʋɼʃʏʙ ʒʗʂ ʔʑɸʓʏʙʋɿ:
• ɡʗʏʎ ʋʗɺɼʗʂ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ʋʎɸʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ
ʆɸʏʙʔʖʂʆ ʔʏɻɸʌʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋʂʘ ʇʗɸʁɸʗʕɼʃɿ
ʍʕɸɽɼʘʗɼʘ ʕʍɸʔɸʆɸʗ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʅɸʕɸʃʍɼʗɿ ʞ
ʆʗʊɸʖɼʘ ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʅɸʄʔɼʗɿ:
əʏʔʛɸʒʗɼʗʂ ʇɼʖɸɺɸ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ - “ARAME & SOFI " LLC

ɔ ʍʐ
•

ɡʗʏ ʍʛ ɼʍ ɹʂɽʍɼʔʂ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ

ɋʂɽʍɼʔʂ ʅɸʄʔɼʗ
– ɤʗʂ ʅɸʄʔ (ʍɼʗɸʓʌɸʃ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ, ʛʂʋʂʆɸʖʍɼʗʂ ʞ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ):
– ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʅɸʄʔɼʗ (ʍɼʗɸʓʌɸʃ ʕɼʗɸʋʎɸʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ, ʛʂʋʂʆɸʖʍɼʗʂ ʞ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʞ ʇɼʓɸʘʋɸʍ ʕʊɸʗʍɼʗɿ):

•

ɋʂɽʍɼʔʂ ʓʂʔʆɼʗɿ
– Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʆʏʗʏʙʔʖ` ʆɸʑʕɸʅ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʒʗʂ ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍ ɿʍɻʇɸʖʏʙʋʍɼʗʂ
ʆɸʋ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʕɼʗɸʋʎɸʆʋɸʍ ɸʍʇʍɸʗʂʍʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖ:
– ɤʗʂ ʔɸʆɸʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʕɸʖ ʏʗɸʆɿ ɸɽɻʏʙʋ ɼʍ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʏʗɸʆʂ ʞ
ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ:
– ɤʗʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʇɼʓɸʘʋɸʍ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʜʗɼʍʔɻʗɸʆɸʍ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂ
ɸʍʏʗʏʎʏʙʀʌʏʙʍ:

•

Ɋɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʕʗɸ
– Ɏʗɸʎʖ, ʇʏʉʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ʞ ʒʗʂ ʔʖɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ:
– ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʏʙʋ ʌʏʙʗɸʇɸʖʏʙʆ ɸʉʖʏʖʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ:

46

ɔʍʐʏʙʙ

ɤʗʂ ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌɸʍ ʜɺʏʙʖʍɼʗɿ
ɡʙʉʉɸʆʂ ʞ
ɸʍʏʙʉʉɸʆʂ
ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌʏʙʍ
ɘʗʊɸʖɼʃ ʒʗʂ
ʏʙʉʉɸʆʂ ʅɸʄʔɿ
ʞ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ
ɺʏʌɸʘʏʙʋɿ

ɘʗʊɸʖɼʃ
ɸʍʏʙʉʉɸʆʂ
ʅɸʄʔʏʙʋʍɼʗɿ`
• ɭʂʋʂʆɸʖʍɼʗʂ
ʞ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
• ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʋ

ɔʍʐʏʙ

ɋʂɽʍɼʔʂ
ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍ

əɸʔɸʗɸʆɸʆɸʍ
ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍ

əɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʀʌʏʙʍ
ʜʗɼʍʔɻʗʏʙʀʌɸʍɿ

ɍʗɸʆɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ
ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʞ
ɸʓʏʉʒʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ

ɘʗʊɸʖɼʃ ʔɸʆɸʕ
ʒʗɸʌʂʍ
ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂʘ
ʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ

ɤʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ʆʗʊɸʖʋɸʍ,
ʕɼʗɸʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ
ʕɼʗɸʋʎɸʆʋɸʍ ʋʎɸʆʏʙʌʀ

Ɋʑɸʇʏʕɼʃ ʒʗʂ
ɼʗʆɸʗɸʁɸʋʆɼʖ
ʇɸʔɸʍɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍ

əɸʍʗʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖ
ʇɸʗɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ

ɤʗɸʉɹʌʏʙʗʂ ɿʍʖʗʏʙʀʌɸʍ ʞ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ɹʂɽʍɼʔ ʜʗʂʍɸʆ (ʔʍʍɻʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ)

ɚʆʍɸʋʀɼʗʛʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ, ʋʎɸʆʏʙʋ ʞ ʕɸʊɸʓʛ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʉ «ɞɡɫɟɔɯɔɠ» ɦɣɑ
ʈʆʍɸɹʏʙʅɸʆɸʍ ʖʍʖɼʔʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ʏʗʑɼʔ ʒʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɿʍʖʗʕɸʅ ɼʍ ɸʗʖɼɽʌɸʍ
ʇʏʗɼʗɿ, ʍɼʗɻʗʕɼʃ ɾ ɾʗʃʂʝʖ ʓɼʘʂʗʆʏʙʃʌɸʘʂʏʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸ, ʏʗɿ ʀʏʙʌʃ ɾ ʖɸʃʂʔ
ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʅɸʕɸʃʍɼʗɿ ʋɼʅɸʘʍɼʃ 6-8 ɸʍɺɸʋ, ɸʓɸʍʘ ʋɼʅɸʘʍɼʃʏʙ ʅɸʄʔʕʏʉ ʒʗʂ
ʛɸʍɸʆɿ ʞ ʒʗɸʌʂʍ ʇɸʌɼʃʏʙ ʋɸʆɼʗɼʔɿ: ɋʂɽʍɼʔ ʜɺʏʙʖʂ ʇɼʖ ʋʂɸʁɸʋɸʍɸʆ, ʒʗʂ
ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ, ʒʗʂ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆ ʘʂʆʃɼʗʂ ʆʂʗɸʓʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ
ʋɼʅɸʑɼʔ ʎɸʇʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɹʍʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɨʍʖɼʔʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʒʗɸʋɸʖɸʆɸʗɸʗʏʙʋʍ
ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ 29 ɸʗʖɼɽʌɸʍ ʇʏʗɼʗʂʘ, ʏʗʖɼʉ ʒʗʂʋʎʖɸʆɸʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ 14-18
ɸʔʖʂʊɸʍ ɾ ʞ ɺʗɼʀɼ ʆɸʄʕɸʅ ʐɾ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂʘ, ʂʍʐɿ
ʐɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ʗ ʕ ʗ ʀʌ
ʖɸʃʂʔ ʈʆʍɸɹʏʙʅɸʆɸʍ ʖʍʖɼʔʏʙʀʌɸʍʍ ɸʓɸʍʘ ɿʍɻʇɸʖʏʙʋʍɼʗʂ
ɸʎʄɸʖɼʃʏʙ ʏʉʒ ʖɸʗʂʍ:

«ɞɡɫɟɔɯɔɠ» ɦɣɑ ʈʆʍɸɹʏʙʅɸʆɸʍ
ʖʍʖɼʔʏʙʀʌʏʙʍ
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ɤʗʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ʆʗʊɸʖʋɸʍ ʞ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʋɸʗʖɸʇʗɸʕɼʗʍɼʗɿ

ɥɊɝɊ ʒʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʞ ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɸʋɸʗ

– ɪɸʅʗ ʖɼʉɼʆɸʘʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ
• ɤʗʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ, ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɺʏʌɸʘʋɸʍ ʚɸʔʖɸʘʂ ʅɸʕɸʃʍɼʗ ʞ ɻʗɸʍʘ ʇɼʖ
ʆɸʑʕɸʅ ʅɸʄʔɼʗ:
• ɤʗʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʞ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɺʏʌɸʘʋɸʍ ʕʗɸ ʕɸʗʛɸɺʅʂ ʞ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ:
– Ɍʂʖɼʃʂʛʂ ʑɸʆɸʔ
• ɤʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʞ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʇɸʖʏʙʆ ɺʂʖɼʃʂʛ:
• ɡʙʉɼʍʎɸʌʂʍ ʖɼʉɼʆɸʖʕʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ:
• ɤʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʄʍɸʌʏʉʏʙʀʌɸʍ ʞ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʆʗʊɸʖʋɸʍ ʋɼʀʏɻʍɼʗ ʞ
ʚʏʗʈ:
– Ɏʍʀɸʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ɻʗɸ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʅɸʄʔɼʗ
• ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʇʏʔʛɼʗʂ ʕɼʗɸʋʎɸʆʏʙʋ ʖɼʉʏʙʋ
• ɤʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗ
ɸʗʁɼʛ
• ɤʗʂ ʕɼʗɸʋʎɸʆʋɸʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗ ɸʗʁɼʛ

•

Ɋʉɹʌʏʙʗ

•

ɣɸʖʊɸʓ

•

ɕʏʙʅʏʙʋ

•

Ɍʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ

– ɡʗʖɼ ʉ ʞ ʂ ʍʐ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ʒʏʙʗɿ:
– ɡʗʖɼ ʉ ɼʍ ɺʏʌɸʍʏʙʋ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗɿ:

– ɔ ʍʐ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗ ɼʍ ɸɽɻʏʙʋ ʒʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ, ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ ʞ
ɸʉʖʏʖʋɸʍ ʕʗɸ:

– ɔʍʐʑɼʔ ʆʗʊɸʖɼʃ ʒʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ, ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ ʞ
ɸʉʖʏʖʏʙʋɿ:

– ɔʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʒʗʂ ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗɿ:

9
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Step 1: Understand
rs
water
wat
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at
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Ɋʉɹʌʏʙʗ

ɤʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗɸʆɸʍ
ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʏʙʋ

ɔʍʐʑɼ

ɚɼʗ ʆʏʉʋʂʘ ʒʗʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ʞ ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ
ɺʏʌɸʘʋɸʍ ʅɸʕɸʃʍɼʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʏʙʋ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

əʂʋʍɸʆɸʍ ʇɸʗʘɼʗ
ʗ

ɡʗʖɼ ʉ ʞ ʂ ʍʐ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ʒʏʙʗɿ.
Ɋʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗ:
ɤɼʓʏʙʘʏʙʋ ʞ ʇʏʕɸʘʏʙʋ:
ɝɸʛʗʏʙʋ ʞ ʃʕɸʘʏʙʋ:
ɦɸʍʂʖɸʗɸʆɸʍ ʞ ʖʍɸʌʂʍ ʔʑɸʓʏʙʋ:
ʛ ɼʍ ʒʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʔʑɸʓʏʉʍɼʗɿ.
1. ɡʗʏ ʍʛ
2. ɡʗʖɼ ʉ ɼʍ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ʒʗʂ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ.
3. ɡʗʏ ʍʛ ɼʍ ʒʗʂ ɸʉʖʏʖʋɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿ.
•
ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʅɸʕɸʃʍɼʗɿ:
•
Ɋʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɹɼʓʂ ʋɼʒ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʖɼʔɸʆɸʗɸʗ
ʆʎʂʓ ʏʙʍɼʘʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗɿ:
1.

•
•
•
•

ɦʆɽɹʍɸʉɹʌʏʙʗ` Lean Water Toolkit , EPA

ɔʍʐʑɼ

ɤʗʂ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ
ʖɼʉɼʆɸʖʕʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ

ɔʍʐʑɼ

ɨʕʌɸʃʍɼʗʂ ʇɸʕɸʛɸɺʗʏʙʋ

Ɋʉɹʌʏʙʗ

Ɋʉɹʌʏʙʗ
•

ɤʗʂ ʍɼʗɻʗʋɸʍ ʍʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍ.

ɝʏʙʖʛɸʌʂʍ
ʖʕʌɸʃʍɼʗ

– ɟɼʗʇʏʔʏʉ ʒʏʙʗ (ɸʉɹʌʏʙʗʂ ʖɼʔɸʆ` ʛɸʉɸʛɸʌʂʍ, ʔʖʏʗɼʗʆʗʌɸ, ʋɸʆɼʗɼʔɸʌʂʍ):
– ɤʗʂ ʇʏʔʛɼʗ (ʒʗɸʖɸʗ ʑʗʏʘɼʔʍɼʗ):
– Ɋʋʔɸʆɸʍ ʞ ʖɸʗɼʆɸʍ ʔʑɸʓʏʙʋ:

•

ɤʗʂ ɹɸʘʀʏʉʋɸʍ ʍʆɸʗɸɺʂʗ.

•

ɤʗʂ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʅɸʄʔɼʗ.

• ɤʗɸʐɸʚɼʗ
• ɝɸʖɸʆɸʗɸʗʍɼʗʂ
ʖʕʌɸʃʍɼʗ
• əɸʎʕɸʑɸʇɸʆɸʍ
ʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗ
• ɟɼʗʛʂʍ
ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗ
• əɸʎʕɸʗʆʍɼʗ
• ɤʗʂ ʐɸʚʏʙʋʍɼʗ

– ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʇʏʔʛɼʗ:
– ɤʗʂ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ:
– ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʞ ʆʏʗʔʖʂ ɸʋʔɸʆɸʍ ʞ ʖɸʗɼʆɸʍ ʅɸʕɸʃʍɼʗ

– ɟɼʗʇʏʔʏʉ ʒʗʂ ʅɸʄʔʏʙʋʍɼʗ:
– ɐʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ ʅɸʄʔ:
– ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʋɸʛʗʋɸʍ ʅɸʄʔɼʗ (ʆʏʌʏʙʉʏʙ ʅɸʓɸʌʏʙʀʌʏʙʍ ʆɸʋ ʛʂʋʂʆɸʖʍɼʗ,
ɾʍɼʗɺʂɸ, ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗ, ɸʉʖʏʖʋɸʍ ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ, ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ
ʅɸʄʔʏʙʋʍɼʗ, ʖʂʉʋʂ ʋɸʛʗʏʙʋ):
– əɸʗʆɼʗ, ʖʏʙʌʁɼʗ ʞ ɸʌʃ ʕʊɸʗʍɼʗ:

Ɏʃʛɸʌʂʍ
ʖʕʌɸʃʍɼʗ
• ɮɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ
ʒʗɸʐɸʚɼʗ
• ɟɼʗʛʂʍ
ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗ
• əɸʎʕɸʗʆʍɼʗ
• ɤʗʂ ʐɸʚʏʙʋʍɼʗ
• Ɋʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ
ɸʋʔɸʆɸʍ ʞ
ʖɸʗɼʆɸʍ
ʖʕʌɸʃʍɼʗ

ɮɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
• ɤʗʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ʕʗɸ
ɸɽɻʏʉ
ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ
(ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ,
ʊʍʎʏʙʋ ʞ ɸʌʃʍ)
• ɤʏʙʗ ʔʑɸʓʏʉ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʘɸʍʆ

1
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əʂʋʍɸʆɸʍ ʑɸʖʊɸʓʍɼʗ

ɣɸʖʊɸʓ

Ɍʏʗʅɸʗɸʍ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ

ɝɸʗɻʂʆ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʍɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗ

ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ɻʂɽɸʌʍ

ɤʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ɪɊɗɩ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ɋɊɩɚɩ
ɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ

ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍ

ɟɼʗʛʂʍ ɸʗʁɼʛ
Ɋʗʖɸʛʂʍ ɸʗʁɼʛ

ɒɸʚʏʍʍɼʗ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛ

ɔʍʐʑɼ

əʂʋʍɸʆɸʍ ʑɸʖʊɸʓʍɼʗ

ɣɸʖʊɸʓ

əʂʋʍɸʆɸʍ ʑɸʖʊɸʓʂ
ɻɸʔ
Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʍɼʗɻʗʏʙʋ
ɝɸʗɻʂʆ
Ɍʏʗʅɸʗɸʍ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗ
ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸ

ɡʗʏʎ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
(ʎʎɼʗʂ ʃʕɸʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘ)
ɝɸʛʗʏʉ/ɸʉʖɸʇɸʍʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍ
Ɋʎʄɸʖɸʆʂʘʍɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʔʏʕʏʗʏʙʌʀʍɼʗ
ɤʗʂ ʍʏʗʋɸʃ ʇɸʋɸʗʕʏʉ ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗ ʞ ɸʌʃ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ
Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʏʙʋ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʞ ʊʍʎʋɸʍ ʋʂʒɸʆɸʌʛɼʗ
ɕʕɸʘʏʉ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʒʗɸʖɸʗʏʙʀʌɸʍ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗ
ɒɸʘ ʋɸʛʗʋɸʍ ʑʗʏʘɼʔʍɼʗ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛ

ɧɼʗɸɻɸʗʈʕʏʉ ʎʎɼʗ

ɒɸʚʏʍʍɼʗ

ɟɼʗʛʂʍ ɸʗʁɼʛ

ɮɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ʒʗʂ ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ʏʐ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ
ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌɸʍ ʎʗʒɸʍɸʆʍɼʗʏʙʋ

Ɋʗʖɸʛʂʍ ɸʗʁɼʛ

ɮɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ʒʗʂ ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ʏʐ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ
ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ɻʏʙʗʔ
16

ɨɸʗɹɼʗɸʆʂ ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ

ɔʍʐʑɼ

ɨɸʗɹɼʗɸʆ

Ɍʏʗʅɸʗɸʍʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ɹɸʗɼʃɸʕʕɸʅ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɨʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ

ɔʍʐʑɼ
ɨɸʗɹɼʗɸʆ

ɟɼʗɻʗʋɸʍ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ

ɨɸʗɹɼʗɸʆʂ ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ
ɥɊɝɊ ʚʏʗʈ

ɡʗʏʎ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
(ʎʎɼʗʂ ʃʕɸʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘ)

ɟɼʗɻʗʋɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʋ
ɋɸʗɼʃɸʕʕɸʅ ʖʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ

ɤʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ɋɊɩɚɩ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ ʞ
ɪɊɗɩ
ɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ

ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ
ɨɼʉʏʙʋ
ʕɼʗɸʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

Ɍʏʗʅɸʗɸʍʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

Ɍʏʗʅɿʍʀɸʘʂ
ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ
ɦɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ
ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ
ʚʏʚʏʄʏʙʋ
Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɮɺʖɸʆɸʗ
ʆʏʉʋʍɸʗʖɸɻʗɸʍʛ
ɧɼʗɸʋʎɸʆʏʙʋ

ɘʗʆʍɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ

Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ
ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʏʙʋ

ɘʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
ʖɼʉʏʙʋ
ɮɺʖɸʆɸʗ
ʆʏʉʋʍɸʗʖɸɻʗɸʍʛ

Ɋʓɸʕɼʃ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʋɸʛʗʏʉ/ɸʉʖɸʇɸʍʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗ
ɪɸʅʗ ɒɘɮ/ɒɭɮ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʋɸʛʗʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗ
Ɍʏʗʅɸʗʆʋɸʍ ʔʖɸʍɻɸʗʖ ɿʍʀɸʘɸʆɸʗɺ
ɮʑɼʗɸʖʏʗʂ ʖɼʉɼʆɸʘʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ
ɜʍʎʋɸʍ, ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ, ʇʏʔʛʂ ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ
ɪɸʅʗ ʒʗɸʖɸʗʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ʋɼʅ ʊʍʎʋɸʋɹ ɸʎʄɸʖʏʉ ʃʕɸʘʋɸʍ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ
ɠʎɼʗʂ ʋɸʛʗʏʙʋ ʐʏʗ ʜɻʏʕ
Ɋʍʘʏʙʋ ʋʂɸʍɺɸʋʌɸ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʖɸʗɸʌʂ
ɠʎɼʗʂ ʃʕɸʘʋɸʍ ʒʗʂ ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ
ʋɸʛʗʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ
ɠʎɼʗʂ ʃʕɸʘʋɸʍ ʒʗʂ ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɼʗʗʏʗɻ ɸʍʈɸʍʘ
ʆʏʉʋʂʘ
18
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ɤʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ
ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ
ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʄ
ʍɻʂʗʍɼ
Ɋʗɻʌʏ ʛ
ʇʍɸʗɸʕʏʗ
ʗɾ
ʍɼʃ ʆɸʋ
ɻɸɻɸʗɼʘʍɼʃ
ʗʂ
ʆɸʍʄɼʃ ʒʗʂ
ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ
ɼʗɿ

Ɋʗɻʌʏ ʛ
ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ
ʄʏʙʔɸʚɼʃ ʒʗʂ
ʋɼʅɸʅɸʕɸʃ
ʔʑɸʓʏʙʋʂʘ

Ɋʗɻʌʏ ʛ ʒʏʙʗʍ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍ ɾ
Ɋʗɻʌʏ ʛ
ʇʍɸʗɸʕʏʗ
ʗɾ
ʕɼʗɸʋʎɸʆɼʃ
ʆɼʃ ʆɸʋ
ʆʗʆʍɸʆʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ
ʅɼʃ ʒʏʙʗʍ
ɸʌʃ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʂ
ʖɸʆʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʗ

Ɋʗɻʌʏɶʛ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ
Ɋʗ
ʆʗʊɸʖɼʃ ʒʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ

ɔʍʐʑɼ

ɤʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍʍ ʏʙʉʉʕɸʅ
ʋʂʒʏʘɸʓʏʙʋʍɼʗ

ɨɸʗɹɼʗɸʆ
ɍʁʕɸʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʞ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ

ɔʍʐʑɼ

•

•

•

•
•

ɟɼʗɻʗʋɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ.
– ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʌʍʑʂʔʂ ʏʗɸʆʂ ʒʏʙʗ, ʏʗɿ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʋ ɾ ʆɸʗʂʛʍɼʗʂʍ.
• ɋɸʗʈʗ ʏʗɸʆ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ ʆʂʗɸʓʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ, ɸʕɼʃʂ ʘɸʅʗ ʏʗɸʆ
ɼʗʆʗʏʗɻɸʌʂʍ ʆʂʗɸʓʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ:
ɋɸʗɼʃɸʕʕɸʅ ʖʍʖɼʔʕɸʗʏʙʋ.
– ɧɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ʒʗʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛʂ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗɿ:
– ɢʏʗ ʋɸʛʗʏʙʋ ʍɸʄʛɸʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʒʗʂ ɹɸʘʀʏʉʏʙʋɿ:
– ɤʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʞ ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ:
– ɤʗʂ ʐɸʚʏʙʋ ʞ ʕɼʗɸʇʔʆʏʙʋ:
– ɤʗʂ ʇʏʔʛɿ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɼʘʍɼʃ ʆɸʗʂʛʍɼʗʂʍ:
– ɘɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ʍʏʗʏɺʏʙʋʍɼʗ:
ɨɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ/ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʆɸʓɸʕɸʗʏʙʋ.
– ɝʏɻʂʝʂʆɸʘʍɼʃ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɿ ʆɸʋ ʖɼʉɸʆɸʌɼʃ
ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ ʔɸʗʛɼʗ:
– Ɋʍʘʏʙʋ ʒʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɸʓɸʕɼʃ ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʍɼʗɻʗʋɸʍɿ:
– Ɋʍʘʍɼʃ ʛʂʐ ʆɸʋ ɸʓɸʍʘ ʒʗʂ ʔʑɸʓʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ:
ɤʗʂ ʍɼʗʛʂʍ ʕɼʗɸʋʎɸʆʏʙʋ ʞ ʕɼʗɸʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ.
Ɋʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʍɸʄɸɺʅʏʙʋ.
– Ɋʍʘʏʙʋ ʒʗʂ ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ ʔʑɸʓʋɸʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗʂ:

ɔʍʐʑɼ

ɕɸʕɸɺʏʙʌʍ ʚʏʗʈ

ɨʍɸʌʂʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
•
•
•

•
•

ɤʗʂ ʛʂʐ ʔʑɸʓʋɸʋɹ ʆɸʋ ɸʓɸʍʘ ʒʗʂ
ɽʏʙɺɸʗɸʍʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʋ
ɗʏʗɸʆʍɼʗʂ ʕʗɸ ʘɸʅʗ ʇʏʔʛʂ
ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ ʚɸʆɸʍʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʋ
ɪʍʘʏʙʉʍɼʗʂ ʞ ʅʏʗɸʆʍɼʗʂ ʕʗɸ
ɸɾʗɸʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
ɔʍʛʍɸʚɸʆʕʏʉ ʅʏʗɸʆʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʋ
ɕʕɸʘʛʂ, ɸʋɸʍ ʃʕɸʘʏʉ ʋɼʛɼʍɸʍɼʗʂ ʞ
ɸʌʃ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ɸʋɹʏʉʒ
ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋ

ɔʍʐʑɼ

ɝɸʛʗʋɸʍ
•
•
•
•

•

ɝɸʛʏʙʗ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ ʍɼʗɻʗʏʙʋ:
ɢʏʗ ʋɸʛʗʋɸʍ ɸʓɸʒʍɸʇɼʗʀ
ʆʂʗɸʓʏʙʋ:
Ɋʗʖɸʇʏʔʏʉ ʞ ʋɸʎʕɸʅ
ʕɸʗɻɸʆʍɼʗʂ ʚʏʄʏʙʋ:
Ɋʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʖɸʗɸʅʏʉ ʞ
ɸʕʖʏʋɸʖ ʚɸʆʕʏʉ: ʕɸʗɻɸʆʍɼʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕɸʅ ʒʗʏʕ ʋɸʛʗʋɸʍ
ʂʗɸʆɸʍɸʘʏʙʋ:

ɕɸʕɸɺʏʙʌʍ ʚʏʗʈ

əʏʕɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ
•

•
•

ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ ʒʗɸʌʂʍ ʇʏʕɸʘʏʙʋʍ ʜɻʏʕ
ʇʏʕɸʘʋɸʋɹ (ʚʏʛʗ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ) ʆɸʋ
ʇʏʕɸʘʍʏʉ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʏʕ (ʋɼʅ
ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ):
ɘʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʇʏʕɸʘʍʏʉ ʒʏʙʗɿ:
əʏʕɸʘʋɸʍ ɸʎʖɸʗɸʆ.
9 ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ ʒʗʂ/ʜɻʂ ʄɸʓʍʏʙʋɿ:
9 ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ʆɸʗɺɸʕʏʗɼʃ ʇɸʃʋɸʍ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʐɸʚʏʕ:
9 ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ ʑɸʖʍɼʎʍɼʗɿ`
ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗɿ ʆʗʊɸʖɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ:
9 ɮʑʖʂʋɸʃɸʘʍɼʃ ʇʏʔʛʂ ʓɼʁʂʋɿ:
9 ɮʑʖʂʋɸʃɸʘʍɼʃ ʒʗʂ ʋɸʛʗʏʙʋɿ:

ɘɸʀʔɸʌʂ ʞ ɺʏʃʏʗʎʏʙ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ
•

•
•
•
•

ɧɼʗɸʇʔʆɼʃ ʞ ʆɸʗɺɸʕʏʗɼʃ ʇʏʔʛʂ
ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ ʞ ʔʍʏʙʘʋɸʍ ʒʗʂ ʏʗɸʆɿ,
ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ
ɸʕʖʏʋɸʖɸʘʍɼʃ:
ɘʂʗɸʓɼʃ ʆɸʋ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʆʏʍɻɼʍʔɸʖʂ
ʆʗʆʍɸʆʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ:
ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ ɸʗʖɸʛʂʍ ʞ ʍɼʗʛʂʍ
ʔʍʏʙʘʋɸʍ ʒʗʂ ʏʗɸʆɿ:
ɣɸʇʑɸʍɼʃ ʞ ʕɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ɺʏʃʏʗʎʏʙ
ɺʅɼʗɿ, ʆʏʍɻɼʍʔɸʘʂʏʍ ʄʏʗʎɼʗɿ ʞ ɸʌʃʍ:
ɓɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʓɸʘʂʏʍɸʃɸʘʍɼʃ
ɺʏʃʏʗʎʏʙ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ:
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ɔʍʐʑɼ

ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋɿ ʞ ʒʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʏʙ ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋɿ ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ ɾ`
ɔ ʍʐ

ɔʍʐʏʙʙ

• ɖʋɼʃʏʙ ʒʗʂ ʑɸʇɸʍʒɸʗʆʍ ɸʊʏʙʋ ɾ ʖɸʗɼʆɸʍ 64 ʋʃʗɻ
ʄʏʗɸʍɸʗɻ ʋɼʖʗʏʕ, ʋʂʍʐɻɼʓ ʄʋɼʃʏʙ ʒʗʂ ʑɸʎɸʗʍɼʗɿ
ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆ ɼʍ:
• ɋʂɽʍɼʔɿ ʐʂ ʆɸʗʏʉ ɺʏʗʅɼʃ ɸʓɸʍʘ ʒʗʂ, ʇɼʖʞɸɹɸʗ ʒʏʙʗʍ
ɸʗʁɼʛɸʕʏʗ ʓɼʔʏʙʗʔ ɾ:
• ɤʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʍ ɿʍɻʏʙʍʕʏʙʋ ɼʍ ʏʗʑɼʔ ʖʗʕɸʅ
ʇɸʕɼʗʁ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗ. ʂʗɸʆɸʍʏʙʋ ʒʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʞ
ʄʍɸʌʏʉɸʆɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʅɸʄʔɼʗʂ
ʆʗʊɸʖʋɸʍɿ, ɹʂɽʍɼʔʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍɿ ʞ ʎʗʒɸʆɸ
ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʆʗʊɸʖʋɸʍɿ:

Ɋʉɹʌʏʙʗ

əɸʔʆɸʍɸʃ
– ɤʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ, ʔʑɸʓʏʙʋɿ ʞ ʅɸʄʔɿ
– ɘɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ɺʏʌɸʘʋɸʍ ʞ ʒʗʂ ɸʉʖʏʖʋɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿ

ɣɸʖʊɸʓ

ɦɸʇʋɸʍɼʃ

– Ɍʏʗʅʏʍʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ɸɽɻʏʙʋ ɼʍ ʒʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ,
ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʞ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ ʕʗɸ
– Ɍʏʗʅʏʍʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ɸɽɻʏʙʋ ɼʍ ɸʗʖɸʍɼʖʕɸʅ ɸʉʖʏʖʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗʂ
ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ
– ɤʗʂ ɸʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ, ɸʉʖʏʖʋɸʍ ʞ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ
ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
ɨɸʗɹɼʗɸʆ ɝʎɸʆɼʃ ʞ ʆʂʗɸʓɼʃ ʒʗɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ

ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ, ʆɼʉʖɸʒʗɼʗʂ ʞ ɸʉʖʏʖʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗʂ
ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ʆʗʊɸʖʋɸʍʍ ʏʙʉʉʕɸʅ ɥɊɝɊ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗɿ:

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 3
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ
ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ԿՐՃԱՏՈՒՄ
Սկզբնական նպատակ
Գնահատել ձեր ընկերության կողմից ջրային ռեսուրսների օգտագործումը, ներառյալ ջրերի
հովացումը և կեղտաջրերի գոյացման և հեռացման հարցերը: Խնդրում ենք նաև նշել, թե ինչպիսի
միջոցառումներ են ձեռնարկվել նախկինում ջրօգտագործման ծավալները և կեղտաջրերի
գոյացման ծավալները նվազեցնելու ուղղությամբ:
Ջրային ռեսուրսների կառավարմանը վերաբերող յուրաքանչյուր հարցադրում գնահատեք
«արև»-ից`ամբողջովին կառավարելի/ռիսկի բացակայություն մինչև «ամպրոպ»` չկառավարվող/
ընկերության համար պոտենցիալ ռիսկ: Բացատրեք ձեր ընտրությունը հետագա քննարկման
ընթացքում:
Ինքնագնահատում
Խնդրում ենք լրացնել «Ինքնագնահատման գործիքի» մաս 3-ը` «Ջրային ռեսուրսներ»`
հավաքագրելով և վերլուծելով հետևյալ տեղեկատվությունը`
 Ջրային ռեսուրսների ընդհանուր օգտագործումն ավտոմատ բերվում է Մաս 1`
«Բնապահպանական նկարագրից»:
 Ջրի առաջնային օգտագործողներ (ջրային ռեսուրսի աղբյուր, օգտագործող, ջուր սպառող
ցանկացած գործընթացի ջրի գնահատված սպառման ծավալ, գործարկման տարեկան
ժամերի քանակ, օգտագործման նպատակը և գործոնները, որոնք ազդում են կոնկրետ
սպառողի կողմից ջրի օգտագործման վրա):
 Ջրային ռեսուրսների այլ ուղղակի օգտագործողներ, ինչպիսիք են լվացման գործընթացը,
սանիտարական

նպատակներով ջրի

սպառումը, ջրի այլ սպառումը` ճաշարան,

ավտոլվացում,այգու ոռոգում (ջրի աղբյուր, օգտագործողներ, սպառման գնահատված
ծավալ, սպառում, գործարկման տարեկան ժամերի քանակ, գնահատված տարեկան
սպառում,

վերականգնում

և

վերաօգտագործում,

գործոններ,

որոնք

ազդում

են

սպառողների կողմից ջրի օգտագործման վրա):
 Կեղտաջրերի ընդհանուր ծավալ (հոսքի նկարագրություն, տարեկան ծավալներ, տարեկան
ծախս, մաքրում, հիմնական աղբյուրները, գործոններ, որոնք ազդում են կեղտաջրի
կոնկրետ հոսքերի ծավալի վրա):
 Կեղտաջրերի ընդհանուր աղտոտվածության բեռ (աղտոտող նյութ, աղտոտման տարեկան
բացթողում, աղտոտող նյութի ծագումը և բնույթը, գործոններ, որոնք ազդում են բացթողած
աղտոտող նյութերի քանակության վրա):
Սեմինարի ընթացքում ընդգծվեց, որ ջրային ռեսուրսներն ունեն բազմազան կիրառություններ:
Անհրաժեշտ է կենտրոնանալ ջրի հիմնական սպառողների վրա, թեև պետք է հիշել, որ
յուրաքանչյուր կաթիլը արժեքավոր է, մանր խնայողությունները հնարավոր է իրականացնել

անմիջապես` առանց լրացուցիչ ծախսումների, և դա կարող է նպաստել ջրային ռեսուրսների
վերաբերյալ տեղեկացվածությանը:
Մտապահելով նշվածը` խնդրում ենք անդրադառնալ հետևյալ հարցերին և նախապատրաստել
ձեր ընկերությունը ջրային ռեսուրսների խնայողությանը.

-

Որտե՞ղ է ընկերությունում կորչում ջուրը:

-

Ինչպիսի՞ն են ջրի կորստի ծախսերը:

-

Որո՞նք են ձեր ընկերության կողմից ջրի աղտոտման աղբյուրները:

-

Ինչպիսի՞ն են ջրի աղտոտման ծախսերը ձեր ընկերությունում:

-

Որո՞նք են ջրի օգտագործման անարդյունավետության կամ կորուստների հիմնական
պատճառները:

-

Որո՞նք են ջրի աղտոտման հիմնական պատճառները Ձեր ընկերությունում:

-

Որո՞նք են ՌԱՄԱ առաջարկվող այլընտրանքային տարբերակները, որ կարող են օգնել Ձեր
ընկերությանը նվազեցնել ջրի սպառման ծավալները:
Որո՞նք են ՌԱՄԱ առաջարկվող այլընտրանքային տարբերակները, որ կարող են օգնել Ձեր

-

ընկերությանը նվազեցնել կեղտաջրերի բացթողումը:
Ջրի իրական սպառման ծախսերն ավելի մեծ են, քան ջրի դիմաց վճարվող հաշիվը: Ձեր
ընկերությունում ջրի իրական սպառման ծավալները հաշվարկելու նպատակով խնդրում ենք
հաշվի առնել ջրի ծախսի հնարավոր հետևյալ բաղադրիչները`
 Խմելու ջրի ծախս.
 ստորերկրյա ջրեր սեփական ջրհորից,
 մակերեսային ջրեր,
 հիմնական մատակարարից ստացվող ջուր,
 խմելու ջրի բարելավում:
 Օգտագործված ջրի վերամշակման ծախսեր.
 կոյուղու ծառայության ծախսեր,
 ջրի

բարելավման

ծախսեր

(սարքավորումներ,

էներգիա,

աշխատանք, աղտոտման կառավարում):
 Ջրի պոմպերի և բարելավման համար անհրաժեշտ էներգետիկ ծախսեր:
 Ջրի օգտագործման իրավունքներ:
 Այլ ծախսեր

քիմիկատներ,

Ձեր կարծիքով
Ջրօգտագործում և կեղտաջրեր

“Մարտին Թովմասյան” Անհատ ձեռներեց
Երեսպատման սալիկների արտադրություն

Ջրամատակարար

Ձեր ընկերությունը տեղյա՞կ է

Ձեր ընկերությունը տեղյա՞կ է

ձևավորված իրավիճակի մասին

առկա այլընտրանքային

Նշումներ/

տարբերակների մասին (աղբյուր-

առաջարկներ

ներ, տեխնոլոգիաներ և այլն)

Օգտագործվող ջրի տեսակներ

V

V

ում

Օգտագործվուն են
անձրևաջրերը, հատուկ
նախատեսված
կուտակարանում

Ջրամատակարարման ծախսեր
Ջրի
օգտագործողներ

Ջրի կորուստներ

Կեղտաջրեր

V

V

Արտադրական պրոցեսներ

V

V

Կոմունալ համակարգեր

V

V

Շինություններ

V

V

Սանիտարական նպատակներ

V

V

Ջրի կորստի հատվածներ

V

V

Ջրի կորստի ծախսեր

V

V

Կեղտաջրերի աղբյուրներ

V

Կեղտաջրերի աղտոտման բեռ
Կեղտաջրերի հետ կապված
փաստացի ծախսեր

Նոր տեխ. ձեռք բերում

V
V

V

V

