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ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ծրագիր



➢ Ծրագրի տևողություն: 48 ամիս    - 26․05․15 – 26․05․19 (հնարավոր է երկարացում )

➢ Բյուջե։
ԳԷՀ 4,700,000 ԱՄՆ դոլլար
ՄԱԶԾ 200,000 

Այլ աղբյուրներ 1,500,000 (ՀՀ կառավարության հանձնառություն
2019թ․պետական բյուջեում)

➢ Գործընկերներ:  ՀՀ ԲՆ, ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, ՀՀ ԱԳՆ, 

ՀՀ ԳՆ, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ՖՆ, Երևանի քաղաքապետարան

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԻՄԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նուբարաշենի ԺՊ գերեզմանոց՝ գտնվում է Երևան քաղաքի հարավ – արևելքում



ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

պաշտպանել

մարդկանց առողջությունը և շրջակա միջավայրը

ոչնչացնելով Նուբարաշենի գերեզմանոցի (ՆԳ)

ԿՕԱ պարունակող

ժամկետանց պեստիցիդների (ԺՊ) թափոնը



ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1 
• ԺՊ թափոնի հավաքում և պահպանում

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2

• ԺՊ/ԿՕԱ թափոնի ոչնչացում

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 3 

• Թունաքիմիկատների անվտանգ կառավարման և աղտոտված
տարածքների խնդրի լուծման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական
կարգավորման կարողությունների ամրապնդում

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 4

• Ծրագրի մշտադիտարկում, գնահատում և կառավարում



ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԵՐ

1,052 տոննա 1-ին կատեգորիայի ԿՕԱ /ԺՊ թափոնի արտահանում և
ոչնչացում բարձր ջերմաստիճանային այրման (HTI) միջոցով

+ 150 տ առկա է համայնքային նախկին պահեստներում՝ հասցեագրված չէ

4,200 տոննա 2-րդ կատեգորիայի աղտոտված հողի մաքրում և
ետլիցք տեղում

8,500 տոննա 3-րդ կատեգորիայի ցածր աղտոտված հողի
ետպարփակում տեղում

Թափոն

կատեգորիա 1 – թաղված ժամկետանց թունաքիմիկատներ/պեստիցիդներ

կատեգորիա 2 – թափոնավայրը ծածկող և շրջապատող ԺՊ-ով աղտոտված հող՝

կատեգորիա 3 – շրջակայքում գտնվող հող՝ ԺՊ-ի թեթև հետքով



ԹԱՓՈՆԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ/ՄԱՔՐՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ԺՊ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ ՀՈՂԻ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՈՒՄ

Բարձր ջերմաստիճանային այրում (≥1,200°)

Քիմիական նյութի լրիվ քայքայում՝
մոխրի, O2 և CO2 առաջացմամբ

1,050 տոննա

Ֆիզիկո-քիմիական պրոցեսների
ազդեցությամբ

✓ քիմիական նյութի դեզորբցիա, կամ
✓ ԿՕԱ լրիվ/անվերադարձ ճեղքում

4,200 տոննա



Նուբարաշենի ԺՊ/ԿՕԱ գերեզմանոց



ՆԳ-ի մաքրման աշխատանքների կազմակերպման
ենթակառուցվածքների նախագիծ



ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

– Ավարտված է ՆԳ-ի գնահատումը, մաքրման աշխատանքների
տեխնիկական նկարագիրն ու ինժեներական նախագիծը, որի
հիման վրա կկազմակերպվի՝

✓ Տեղում ենթակառուցվածքների հիմնում

✓ Թափոնի արտափորում, փաթեթավորում (ՄԱԿ-ի ստանդարտների
համաձայն)

✓ Թափոնի ժամանակավոր պահպանում մինչ տարհանումը

✓ Տեղափոխում (տեղական և միջազգային) ոչնչացման գործարան

̶ Նշված ծառայություններ իրականացնող կազմակերպության
ընտրության միջազգային տենդեր՝ ընթացքի մեջ է



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


