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o Անցանկալի կամ չօգտագործվող նյութեր,
միացություններ կամ արգասիքներ:

o Նյութեր կամ առարկաներ են, որոնք
ոչնչացվում/հեռացվում են, նախատեսված են
ոչնչացման/հեռացման համար կամ ենթակա
են ոչնչացման/հեռացման ազգային
օրենսդրության համաձայն:



o Ցանկացած նյութ կամ առարկա, որից
տիրապետողը ազատվում է, մտադիր է կամ
պարտավոր է ազատվելու:

o Արտադրության ( այդ թվում`
ընդերքօգտագործման) և սպառման
թափոններ՝ արտադրության կամ սպառման
ընթացքում գոյացած հումքի, նյութերի,
արգասիքների, այլ արտադրանքի կամ
մթերքի մնացորդներ, ինչպես նաև
ապրանքներ (արտադրանք), որոնք կորցրել
են իրենց սկզբնական սպառողական
հատկությունները



o վտանգավոր թափոններ` թափոններ, որոնք
իրենց ֆիզիկական, քիմիական կամ
կենսաբանական հատկություններով վտանգ
են ստեղծում կամ կարող են ստեղծել մարդու
առողջության և շրջակա միջավայրի համար, և
պահանջվում են դրանց հետ վարվելու
հատուկ մեթոդներ, եղանակներ, միջոցներ.



o թափոնների հավաքում,
o փոխադրում,
o պահում,
o մշակում,
o օգտահանում,
o հեռացում,
o ծավալների կրճատում



o Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է
արտադրության (այդ թվում`
ընդերքօգտագործման) և սպառման ընթացքում
գոյացած թափոնների գործածության վրա:
Օրենքի գործողությունը չի տարածվում`
ռադիոակտիվ թափոններ
հոսքաջրերին խառնվող և բնական
ջրատարներ թափվող նյութեր
արտանետման աղբյուրներից անջատվող
գազային խառնուրդների հետ մթնոլորտ
արտանետվող նյութեր



o <<Վտանգավոր թափոնների
անդրսահմանային փոխադրման և դրանց
հեռացման նկատմամբ հսկողություն
սահմանելու մասին>> Բազելի կոնվենցիան –
1999թ.

o «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին»
Ստոկհոլմի կոնվենցիան – 2003թ.



o «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգա
վոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վե
րաբերյալ նախնականհիմնավորված համաձ
այնության ընթացակարգի մասին» Ռոտերդա
մի կոնվենցիան – 2003թ.

o <<Սնդիկի վերաբերյալ>> Մինամատայի
կոնվենցիան – 2017թ.



Հոդված 1. Կոնվենցիայի գործողության ոլորտը

1. Սույն Կոնվենցիայի նպատակներից ելնելով` վտանգավոր թափոններ են
համարվում անդրսահմանային փոխադրման օբյեկտ հանդիսացող հետևյալ

թափոնները.

ա/ թափոններ, որոնք ընդգրկված են 1-ին հավելվածի նշված
կատեգորիաներից

յուրաքանչյուրում, եթե դրանք չունեն 3-րդ հավելվածում թվարկված որևէ
հատկություն,

բ/ թափոններ, որոնք ընդգրկված չեն ա/ կետում, բայց որոշված են կամ
վտանգավոր են համարվում Կողմ հանդիսացող` ներմուծող, 
արտահանող կամ տարանցիկ փոխադրող պետության ներքին
օրենսդրության համաձայն:



• Բիո-բժշկական և առողջապահական թափոնների

• Բանեցված յուղեր

• Բանեցված կապարե-թթվային մարտկոցներ

• Կայուն Օրգանական Աղտոտիչների թափոններ (ԿՕԱ
թափոններ), քիմիական նյութեր և թունաքիմիկատներ, որոնք
երկար տարիններ պահպանվում են շրջակա միջավայրում: 
Վերջիններս տեղափոխվում են իրենց արտանետման տեղերից
մեծ հեռավորությունների վրա, բիոակումուլացվում են (որով
սպառնում են, սննդային շղթայի վերևում գտվող կենդանիներին
և մարդուն), և առաջացնում մի շարք առողջապահական
հետևանքներ/խնդիրներ:



Պոլիքլորացված Բիֆենիլներ (ՊՔԲ-ներ), միացություններ են, որոնք
օգտագործվել են արդյունաբերության մեջ, որպես ջերմային
փոխանակման հեղուկներ` էլեկտրական
տրանսֆորմատորներում և կոնդենսատորներում, որպես
հավելումներ` ներկերում, ածխածնից զուրկ պատճենահանող
թղթերում, հերմետիկներում և պլաստմասսաներում:

Արդյունաբերության և այլ սպառողների կողմից առաջացած` 
հազարավոր քիմիական թափոններ ինչպիսիք են.

Մկնդեղ
Օգտագործվում է համաձուլվածքի տեսքով` գնդակներում և

էլեկտրական միկրոսխեմաներում, որպես թունաքիմիկատ, և
որպես փայտի պաշտպանության միջոց: Խիստ թունավոր է և
քաղցկեղածին:



Կապար
Օգտագործվել է մարտկոցիկների, զինամթերքի, ներկերի, 

մետաղների արտադրության մեջ, ինչպիսիք են կցամասերը և
խողովակները, ինչպես նաև ռենտգենի պաշտպանիչ
վահանները: Կուլ տալու կամ ներշնչման դեպքում կարող է
վնասել նյարդային համակարգը, երիկամները և
վերարտադրողական/սեռական համակարգը:

Սնդիկ
Օգտագործվում է գազային քլորի, քաոստիկ սոդայի, ջերմաչափերի, 

դենտալ լցանյութերի և մարտկոցների արտադրության մեջ: 
Ազդեցությունը ի հայտ է գալիս աղտոտված օդի, ջրի և մթերքի, 
ինչպես նաև ատամնաբուժական և կլինիկական բուժման
միջոցով: Մեծ քանակները կարող են վնասել ուղեղը, 
երիկամները և զարգացող պտուղը:



Ասբեստ
Շինարարության մեջ (հիմնականում մեկուսացման համար)

լայն կիրառումից հետո: Դեռևս օգտագործվում է, 
միջադիրների, արգելակների, տանիքածածկման և այլ
նյութերի մեջ:
Ներշնչման դեպքում կարող է առաջացնել թոքի քաղցկեղ և
մեզաթելիոմա:

Կադմիում
Օգտագործվել է մարտկոցների, 

պիգմենտների/գունանյութերի, մետաղապատման և
պլաստմասսաների մեջ: Ազդեցության ռիսկերը ներառում
են աշխատավայրում գործունեությունը, ծխախոտի ծուխը
և աղտոտված սննդամթերքը: Վնասում է թոքերը, 
առաջացնում է երիկամների հիվանդություններ և գրգռում
է մարսողական համակարգը:



Քրոմ
Հեշտությամբ միանում է այլ մետաղների հետ` 

առաջացնելով համաձուլվածքներ, ինչպիսիք են
չժանգոտող պողպատը: Օգտագործվել է, որպես
չժանգոտող ծածկույթ` այլ մետաղների համար, 
ներկերի գունանյութ, փայտի պաշտպանության
միջոցներում և կաշվի աղաղման հեղուկներում:

Կլինիկական թափոններ
Հիվանդանոցները պետք է հեռացնեն ներարկիչների, 

դեղորայքի շշերի և այլ նյութերի մեծ
քանակություններ, որոնք կարող են ինֆեկցված լինել
և տարածել պաթոգեն և վնասակար միկրո-
օրգանիզմներ:



(ԿՕԱ-ներ) - Կայուն օրգանական աղտոտիչներ

կայուն են (ունեն մեծ կիսաքայքաման պերբերություն)

օժտված են կենսակուտակման հատկությամբ

օժտված են առաջացման սկզբնաղբյուրներից մեծ
հեռավորությունների վրա տարածվելու հատկությամբ



Թունաքիմիկատներ
Ալդրին
Քլորդան
ԴիքլորԴիֆենիլՏրիխլորեթան (ԴԴՏ) 
Դիլդրին
Էնդրին
Հեպտաքլոր
Միրեքս
Տոքսաֆեն
Հեքսաքլորբենզոլ (ՀՔԲ)*



Արդյունաբերական քիմիական նյութեր և
քիմիական միացություններ

Պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ)
Հեքսաքլորբենզոլ (ՀՔԲ)

• Այրման և ոչ կանխամտածված արտադրության
կողմնակի արգասիքներ

Պոլիքլորացված դիբենզոդիօքսիններ (ՊՔԴԴ)
Պոլիքլորացված դիբենզոֆուրաններ կամ (ՊՔԴՖ)
Պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ)*
Հեքսաքլորբենզոլ (ՀՔԲ)*



Ներառված 2009թ և 2011թ
Քլորդեկոն
Լինդան
α-հեքսաքլորցիկլոհեքսան
β-հեքսաքլորցիկլոհեքսան
Էնդոսուլֆան
Քառաբրոմդիֆենիլեթեր և պենտաբրոմդիֆենիլեթեր
Հեքսաբրոմդիֆենիլեթեր և հեպտաբրոմդիֆենիլեթեր
Հեքսաբրոմդիֆենիլ
Պերֆտորօկտանային սուլֆոնաթթու, դրա աղերը
Պերֆտորօկտանային սուլֆոնիլֆտորիդ
Պենտաքլորբենզոլ



POPs

Մակերևութային ջրեր

Կեղտաջրերի
մաքրման
կայան

Գյուղատնտեսություն Կենցաղային
աղբյուրներ

Փոխադրամիջոցներ

Աղբավայր և չվերամշակված
թափոններ

Արդյունաբերական
աղտոտում

Հող

Ստորերկրյա ջրեր

ՕԾՊՆ



Քիմիական
միացություն

ներ

Մուտքը
շրջակա
միջավայր

Osud v 
prostředí

Účinek na 
prostředí

Účinek na 
živé 

organismy

CCl Cl

CCl3

H

Քիմիական միացությունները շրջակա միջավայրում



Առավել կարևոր ազդեցություն:

AHH  ընկալիչների խթանում

Նեյրոտոքսիկ ազդեցություն

Իմունոտոքսիկ զադեցություն
Էնդոկրին խանգարումներ

- եստրոգեն/հակաէստրոգեն
- հակաանդրոգեն
- վահանաձև գեղձի հորմոններ

ԿՕԱ-ների ազդեցությունները





























































“Technical assistance for environmentally
sustainable management of PCBs and оther
POPs waste in the Republic of Armenia”
(UNIDO) (2009 – 2012);





In the framework of the “Elimination of
Obsolete Pesticide Stockpiles and Addressing
POPs Contaminated Sites a Sound chemicals
Management Framework in Armenia” UNDP,



Is “Implementation of BAT and BEP for reduction
of UP-POPs releases from open burning sources”
project, UNIDO.
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման
կազմակերպության (UNIDO) հետ համատեղ
իրականացվող «Առկա լավագույն տեխնոլոգիայի
կամ բնապահպանական իմաստով լավագույն
գործունեության մեթոդաբանության կիրառումը՝
բաց այրման աղբյուրներից կայուն օրգանական
աղտոտիչների ոչ կանխամտածված
արտանետումների նվազեցման համար» ծրագրի
շրջանակներում։





































Արտակ Խաչատրյան կ.գ.թ.
ՀՀ բնապահպանության նախարարության ՙՙՙ<<ՇՄՄՏԿ>> ՊՈԱԿ-ի Թափոնների
հաշվառման, դասկարգման և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման բաժնի պետ
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