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ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄԱՍԻՆ 
«Սույն օրենքը սահմանում է Սևանա լճի` որպես Հայաստանի Հանրապետության 

բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, գիտական, պատմամշակութային, 

գեղագիտական, առողջապահական, կլիմայական, ռեկրեացիոն (վերականգնողական) 

և հոգևոր արժեք ունեցող ռազմավարական նշանակության էկոհամակարգի բնականոն 

զարգացման, վերականգնման, բնական պաշարների վերարտադրման (այսուհետ` 

վերարտադրություն), պահպանման և դրանց օգտագործման պետական 

քաղաքականության իրավական ու տնտեսական հիմունքները: Սևանա լիճը 

Հայաստանի Հանրապետության քաղցրահամ ջրերի ռազմավարական շտեմարանն է: 

Սույն օրենքի առաջնային նպատակը Սևանա լիճը՝ որպես խմելու ջրի պաշար 

պահպանելն է: Այլ նպատակով լճի ջրի օգտագործումը (հողերի ոռոգում, էներգետիկ և 

այլն) ստորադասվում է առաջնային նպատակին»: 
 

Սույն օրենքը սահմանում է Սևանա լճի` որպես Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական, 
տնտեսական, սոցիալական, գիտական, պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, 
կլիմայական, ռեկրեացիոն (վերականգնողական) և հոգևոր արժեք ունեցող ռազմավարական 
նշանակության էկոհամակարգի բնականոն զարգացման, վերականգնման, բնական պաշարների 
վերարտադրման (այսուհետ` վերարտադրություն), պահպանման և դրանց օգտագործման 
պետական քաղաքականության իրավական ու տնտեսական հիմունքները: Սևանա լիճը 
Հայաստանի Հանրապետության քաղցրահամ ջրերի ռազմավարական շտեմարանն է: 

Հոդված 10. Կենտրոնական, անմիջական և ոչ անմիջական ազդեցության գոտիներում
գործունեության իրականացումը 

  
1.  

Կենտրոնական, անմիջական և ոչ անմիջական ազդեցության գոտիներում 

արգելվում է Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա վնասակար ազդեցություն ունեցող 

ցանկացած տեսակի գործունեություն: Կենտրոնական և անմիջական ազդեցության 
գոտիներում արգելվում է փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը:» 

Կենտրոնական, անմիջական և ոչ անմիջական ազդեցության գոտիներում արգելվում է Սևանա 
լճի էկոհամակարգի վրա վնասակար ազդեցություն ունեցող ցանկացած տեսակի գործունեություն: 

2. Անմիջական ազդեցության գոտում արգելվում են` 
ա) էկոլոգիապես վնասակար, օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի նորմերը գերազանցող 

արտանետումներ և կեղտաջրեր առաջացնող տեխնոլոգիաների օգտագործումը. 



բ) ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա 
միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի արտադրությունը, օգտագործումը, 
պահեստավորումը և տեղադրումը. 

գ) հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը. 
դ) քարածխի և հեղուկ վառելանյութի բազայի վրա աշխատող 10 մեգավատտից ավելի 

հզորությամբ ջերմային էներգիայի աղբյուրների գործարկումը: 
 
 
  
Հոդված 11. Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, 

բնականոն զարգացման և օգտագործման պետական քաղաքականության 
հիմնական սկզբունքները 

  
Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն 

զարգացման և օգտագործման պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն են` 
ա) Սևանա լիճը և նրա ջրհավաք ավազանը, ըստ տարածքի գործառնական բնույթի, որպես մեկ 

ամբողջական համակարգ դիտարկելը. 
բ) Սևանա լճի ջրային բացասական հաշվեկշռի բացառումը (բացառությամբ օրենքով 

նախատեսված դեպքերի) և լճի էկոլոգիապես անհրաժեշտ մակարդակի բարձրացման 
ապահովումը. 

գ) կենսաբազմազանության պահպանության գերակայությունը. 
դ) Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի տարածքներում էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ 

տեխնոլոգիաների, այդ թվում` կենսատեխնոլոգիաների պարտադիր կիրառումը. 
ե) կարճաժամկետ, միջինժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակումը և դրանց 

բնապահպանական պետական, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ փորձաքննության 
պարտադիր ապահովումը. 

զ) բնօգտագործման ավանդական ձևերի խրախուսումը և աջակցումը: 
(11-րդ հոդվածը լրաց. 22.06.12 ՀՕ-170-Ն) 
 

 


