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Թղթի թափոն
թերթեր, ամսագրեր, թերթիկներ, ազդագրեր, 
փաթեթավորման թղթեր, կատալոգներ, կարտոններ, 
ստվարաթղթե տուփեր, ծխախոտի տուփեր (առանց 
նրբաթիթեղի), գրելու թուղթ, դպրոցական տետրեր, 
ձվի տուփեր, թղթե տոպրակներ՝ ինչպես օր.՝ ալյուրի, 
շաքարի կամ, բուլկիներ 

Չլցնե՛լ կապույտ բեռնարկղ
Tպաստառներ, գործածված կենցաղային կամ
թղթե անձեռոցիկներ, պատճենահան թղթեր,
ձայնասկավառակներ, տեսասկավառակներ,
շամպունի փորձանմուշներ (թափովի աղբ)

Փաթեթավորումներ՝ արհեստական
նյութերից (դատարկ)
պլաստիկե տարաներ, մամլված նրբաթիթեղներ՝ 
ինչպես օր.՝ երշիկի և պանրի, փաթեթավորման 
նրբաթիթեղներ, լցավորման տարաներ, 
պլաստիկե խողովակներ և շշեր՝ ինչպես օր.՝ 
ատամի մածուկի կամ լոգանքի փրփուրի, 
պլաստիկե սկահակներ՝ ինչպես օր.՝ մածունի, 
սերի, մարգարինի կամ կաթնաշոռի, դաջված 
փաթեթավորումներ, պենոպլաստ փաթեթավորումներ 
և համաձուլվածքներ, ինչպես օր.՝ մրգի, բանջարեղենի, 
ձվի կամ մսի, պլաստիկե կամ ալյումինե կաղապարով 
արկղեր, ինչպես օր.՝ հյութի կամ կաթի

Չլցնե՛լ դեղին պարկ
պենոպլաստ առաստաղի սալիկներ կամ
ջերմամեկուսիչ նյութեր, միանգամյա
օգտագործման ներարկիչներ, այլ պլաստիկե
իրեր, տեսաերիզներ և ձայներիզներ,
խաղալիքներ, ջրախողովակներ, պահպանման 
զամբյուղներ (լցնել թափովի աղբ)

Ապակու և մետաղի թափոններ (դատարկ)
միանգամյա օգտագործման շշեր (ոչ վերադարձման)
պահածոյացման բանկաներ, դեղանյութերի սրվակներ, 
մանանեխի բանկաներ, քացախի, յուղի, կետչուպի 
շշեր, աղցանի սոուսի, համեմունքի բանկաներ, 
պահածոյացման տարաներ, էրոզոլներ, ալյումիններ, 
օր.՝ մածունի կափարիչ և ալյումինե պարկուճներ, 
թխվածքաբլիթի տուփեր, շշերի խցաններ և 
պտուտակավոր փականներ, մոխիր (սառը)

Չլցնե‘լ վերամշակելի
թափոնների աման
տափակ ապակի, բյուրեղապակի, 
հախճապակի, ճենապակի, էլեկտրական
լամպեր (լցնել թափովի աղբ), էներգախնայող
լամպեր, լյումինեսցենտային խողովակներ,
էլեկտրական սարքեր, մալուխներ, արծնապատ 
մետաղներ (թափովի աղբ), գինու շշերի 
կապարե պարկուճներ, ավտոմեքենայի կամ 
հեծանիվի մասեր (հանձնել շրջանային 
աղբավայր կամ թափոնների գործարքառուին)

Թափովի աղբ
հիգիենիայի բոլոր տեսակի գործածված պարագաներ, 
ինչպես օր.՝ խանձարուրներ, գործածված վիրակապային 
նյութեր, փոշեկուլի տոպրակներ, էլեկտրական լամպեր, 
աղբ, ծխախոտի մնացորդներ, հախճապակի, ճենապակի, 
պլաստիկե իրեր (ոչ փաթեթավորման), ժամկետանց 
կոսմետիկա

Չլցնե՛լ գորշ բեռնարկղ
վերամշակելի թափոններ, վնասակար
նյութեր, կանաչ թափոններ (լցնել
համապատասխան աղբերի վրա), էլեկտրական 
սարքեր

Բիո մնացորդներ
Օրգանական մնացորդները, ինչպիսին են մրգի կամ 
բանջարեղենի մնացորդները, ձվի և ընկույզի կճեպները, 
թեյի պարկիկները, սուրճի մրուրը, տնային տնտեսությանը 
համապատասխան փչացած կամ եփված ուտելիքի 
մնացորդները, ծաղիկների մնացորդները (ցողունով և 
ծաղկամանի հողի մեջ աճեցվող ծաղիկներ) այգում արդեն 
թառամած բույսերը, մոլախոտը, փոքր թփերի և խոտի 
մնացորդները, սիզամարգի հունձը, փոքր քանակությամբ 
ծառի և թփերի  կտրտածները, մազեր, փետուրներ, ծղոտ: 
Այս դեպքում „ հումուսի տարանը“ կարող է „բիո տակառ, 
կանաչ տակառ կամ կանաչ տարան“թարգմանվի, եթե դա 
տվյալ լեզվում անհարժեշտ է:

Հումուս պարունակող տարայի 
մեջ չի կարելի նետել
հում միս, հում ձուկ, ոսկորներ և կատվի 
հարդը (մնացորդը), սննդամթերքի 
փաթեթավորումները, պլաստիկ տոպրակները-
ինչպես նաև ոչ հումուսային արհեստական 
տոպրակները ( յուրաքանչուր հավաքածու), 
կեղտը, սատկած կենդանիներ, ուտելիքի 
մնացորդներ կենդանական լրացուցիչ 
արտադրության թույլատրված բնագավառից 
(առանձին հեռացնելը օրենքով է 
նախատեսված): 

   X

Մնացորդների հեռացում
Մնացորդները ճիշտ բաժանել

Այո      ՈչArmenisch [ՀԱՅԵՐԵՆ]


