
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ԽՄԲԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻՆ 
ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱ 

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

15 մարտի 2012 թվականի թիվ 3/3 
  

քաղ. Վիտեբսկ 
  

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ 

ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ 

ԿԱԶՄԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված 

կոլեգիան 
  
ՈՐՈՇԵՑ՝ 
  
1. Հաստատել Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների 

միավորված կոլեգիային առընթեր աշխատանքային խմբի հիմնադրույթն ու կազմը՝ 
1) ապրանքների դասակարգման հարցերով (հավելված թիվ 1 և թիվ 2), 
2) մտավոր սեփականության պաշտպանության հարցերով (հավելված թիվ 3 և թիվ 4), 
3) մաքսային օրենսդրության խախտումների ոլորտում Մաքսային միության անդամ 

պետությունների քրեական օրենսդրության և վարչական իրավախախումների մասին 
օրենսդրության կիրառման հարցերով (հավելված թիվ 5 և թիվ 6), 

4) մաքսային փորձաքննության և փորձագիտական ուսումնասիրությունների գծով 
(հավելված թիվ 7 և թիվ 8)։ 

2. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված 
կոլեգիայի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1/6 որոշման թիվ 2 և թիվ 4 հավելվածները 
շարադրել նոր խմբագրությամբ (հավելված թիվ 9 և թիվ 10)։ 

3. Ռուսաստանի ԴՄԾ-ի (ՏՏԳՎ, Ա.Ե. Շաշաև), Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ-ի 
(ՏՏՎ, Ն.Ժ. Նաուրուզբաև) և Բելառուսի Հանրապետության ՊՄԿ-ի (ՏՏՄՎևՎՎ, Դ. Ա. 
Ռադիվոնիկ) ներկայացուցիչներից մինչև 2012 թվականի ապրիլի 1-ը ստեղծել աշխատանքային 
խումբ (այսուհետ՝ Աշխատանքային խումբ) Ղազախստանի Հանրապետությունում կիրառվող 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման և Մաքսային միության անդամ 
պետությունների մաքսային ծառայությունների տեղեկատվական փոխգործակցության 
զարգացման մասին առաջարկների մշակման համար։ 

Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ-ին (ՏՏՎ, Ն.Ժ. Նաուրուզբաև)՝ մինչև 2012 
թվականի մայիսի 1-ը մաքսային ծառայությունների ղեկավարներին զեկուցել Աշխատանքային 
խմբերի անդամների կողմից անցկացված խորհրդակցությունների արդյունքների մասին։ 

4. Ռուսաստանի ԴՄԾ-ին (ՎՎ, Իվին Վ.Վ.)՝ նախապատրաստել Մաքսային միության անդամ 
պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի դիմումը Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի նախագահին՝ մաքսային արժեքին և ապրանքների 
դասակարգմանը վերաբերող հարցերը Մաքսային օրենսդրության դեպարտամենտ փոխանցելու 
և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի իրավակիրառ պրակտիկայի վերաբերյալ։ 
Նախագահ՝   Ա. Յու. Բելյանինով 
      
Նախագահի տեղակալ՝   Ա. Ֆ. Շպիլևսկի 



      
Նախագահի տեղակալ՝   Մ.Տ. Յեսենբաև 

  

Հավելված 
Մաքսային միության անդամ 
պետությունների մաքսային 

ծառայությունների միավորված 
կոլեգիայի թիվ 3/3 որոշման 

  
Հավելվածթիվ 1 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվա

ծկոլեգիայինառընթերապրանքներիդասակարգմանհարցերովաշխատանքայինխմբիմ

ասին 

 

1. Ընդհանուրդրույթներ 

 

1.1 ․

 ՍույնՀիմնադրույթըսահմանումէՄաքսայինմիությանանդամպետությ

ուններիմաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերապրանք

ներիդասակարգմանհարցերովաշխատանքայինխմբի 

(այսուհետ՝Աշխատանքայինխումբ) հիմնականիրավունքները, նպատակները, 

խնդիրներնուգործառույթները։ 

1.2 ․

 ԱշխատանքայինխումբըՄաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերկոլեգիալմարմի

նէ (այսուհետ՝Միավորվածկոլեգիա)։ 
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1.3 ․

 ԻրգործունեությանընթացքումԱշխատանքայինխումբըառաջնորդվու

մէՄաքսայինմիությանմաքսայինօրենսգրքով, 

«Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա

վորվածկոլեգիայիմասին» 2011 թվականիհունիսի 22-իպայմանագրով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների՝Մաքսայինմիությունումմաքսայի

նիրավահարաբերություններըկարգավորողայլմիջազգայինպայմանագրերով, 

ԵվրԱզԷՍ-իմիջպետականխորհրդի 

(Մաքսայինմիությանբարձրագույնմարմնի), 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի, 

Մաքսայինմիությանհանձնաժողովի, 

Եվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիորոշումներով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա

վորվածկոլեգիայիընթացակարգայինկանոններով։ 

1.4 ․

 Աշխատանքայինխմբիստեղծմանեւդրաաշխատանքներիդադարեցմա

նմասինորոշումնընդունվումէՄիավորվածկոլեգիայիկողմից։ 

1.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբիկազմըհաստատվումէՄիավորվածկոլեգիայիո

րոշմամբ։ 

1.6 ․

 Աշխատանքայինխմբիղեկավարըեւղեկավարիտեղակալը,ըստՄաքս

այինմիությանանդամպետություններիթվի, 

նշանակվումենՄիավորվածկոլեգիայիորոշմամբ՝Աշխատանքայինխմբիանդամ

ներիկազմից։ 

1.7․ Աշխատանքայինխմբիղեկավարը՝ 

- ղեկավարումէԱշխատանքայինխմբիգործունեությունը. 



-

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմաննախապա

տրաստումը. 

-

 տեղեկացնումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինԱշխատանքայինխմ

բինիստիանցկացմանամսաթվի, ժամիեւվայրի, 

քննարկմանհամարնախատեսվածհարցերի 

(այդթվում՝կապիէլեկտրոնայինուղիներով) մասինոչուշ, 

քաննիստիամսաթվիցտասըօրացուցայինօրառաջ. 

-

 ԱշխատանքայինխմբինիստերիժամանակԱշխատանքայինխմբիանդամ

ներինհայտնումէքննարկվողհարցերիշուրջներկայացվածնյութերումառկատեղ

եկություններիեւտվյալներիմասին. 

- ապահովումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացումը. 

-

 համապատասխանգրառումներէկատարումԱշխատանքայինխմբինիս

տիարձանագրությունըկազմելուհամար. 

- կազմումէԱշխատանքայինխմբինիստերիարձանագրություն. 

-

 ԱշխատանքայինխմբիեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմ

աքսայինծառայություններիանդամներինէուղարկումԱշխատանքայինխմբինի

ստերիհաստատվածարձանագրությունը. 

-

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբիորոշումներիեւհանձնարարակ

աններիկատարման, 

ինչպեսնաեւդրանցկատարմանժամկետներինկատմամբհսկողություն. 

-



 անձնականպատասխանատվությունէկրումԱշխատանքայինխմբիվրադ

րվածխնդիրներիկատարմանհամար. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումՄաքսայինմիությ

անանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիֆունկցիոնալստորաբ

աժանումներիպաշտոնատարանձանց՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիկազմ

ումընդգրկելու (կազմիցհեռացնելու) 

մասինառաջարկները՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծ

առայություններիներկայացմամբ. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումԱշխատանքային

խմբիաշխատանքայինպլաններինախագծերը. 

-

 բաշխումէպարտականություններըԱշխատանքայինխմբիանդամներիմ

իջեւ. 

-

 միջոցներէձեռնարկումԱշխատանքայինխմբիաշխատանքիմակարդակ

իեւարդյունավետությանբարձրացմանուղղությամբ. 

-

 իրիրավասությանշրջանակներումստորագրումէծառայողականփաստ

աթղթեր։ 

1.8 ․

 Աշխատանքայինխմբիղեկավարիբացակայությանդեպքումնրագործա

ռույթներնիրականացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներիցմե

կը։ 

1.9 ․

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն



ներիպաշտոնատարանձինքընդգրկվումենԱշխատանքայինխմբիկազմումեւհե

ռացվումենԱշխատանքայինխմբիկազմիցՄաքսայինմիությանանդամպետությո

ւններիմաքսայինծառայություններիղեկավարներիներկայացմամբ։ 

1.10 ․

 ԱշխատանքայինխմբիաշխատանքայինպլանըձեւավորվումէՄաքսայ

ինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիառաջարկներ

իհիմանվրա, 

ստորագրվումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմիցեւուղարկվումէՄիավո

րվածկոլեգիայիքարտուղարություն։ 

 

2. Աշխատանքայինխմբիհիմնականնպատակները, 

խնդիրներնուգործառույթները 

 

2.1 ․

 ԱշխատանքայինխումբըստեղծվումէՄաքսայինմիությանմաքսային

տարածքում՝ըստՄաքսայինմիությանարտաքինտնտեսականգործունեության

միասնականԱպրանքայինանվանացանկի, (ՄՄԱՏԳԱԱ) 

ապրանքներիդասակարգմաննկատմամբմիասնականմոտեցումձեւավորելու

նպատակով։ 

2.2․ Աշխատանքայինխմբիխնդիրներըներառումեն՝ 

-

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններումապրանքներիդասակար

գմանժամանակմիօրինակմոտեցումներիձեւավորում. 

- ՄՄԱՏԳԱԱ-

ովապրանքներիառանձինտեսակներիդասակարգմանմասինորոշումներինախ

ագծերիեւպարզաբանումներիվերաբերյալառաջարկներիմշակում. 



- ապրանքների՝ըստՄՄԱՏԳԱԱ-

իդասակարգմանհսկողությանհարցերովՄաքսայինմիությանանդամպետությո

ւններիմաքսայինմարմիններիմիջեւփոխգործակցությանմեխանիզմներիզարգ

ացմանվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստում.  

- ապրանքներիդասակարգմանըեւըստՄՄԱՏԳԱԱ-

իապրանքներիդասակարգմանճշտգրտությանհսկողությանըառնչվողհարցերի

մասովՄաքսայինմիությանօրենսդրությանկատարելագործմանվերաբերյալառ

աջարկներինախապատրաստում.  

- ապրանքների՝ըստՄՄԱՏԳԱԱ-

իդասակարգմանհսկողությանհարցերովՄաքսայինմիությանանդամպետությո

ւններիմաքսայինմարմիններիաշխատակիցներիորակավորումըբարձրացնելու

վերաբերյալառաջարկներինախապատրաստում. 

-

 Միավորվածկոլեգիայի՝Աշխատանքայինխմբիգործունեությաննուղղվա

ծորոշումներինախագծերինախապատրաստում. 

-

 Միավորվածկոլեգիայի՝Աշխատանքայինխմբիգործունեությաննուղղվա

ծորոշումներիեւհանձնարարականներիկատարմաննկատմամբհսկողություն։ 

2.3․ Իրխնդիրներըկատարելունպատակով, աշխատանքայինխումբը՝ 

-

 ուսումնասիրումէառանձինտեսակիապրանքներիդասակարգմանմասո

վվիճելիդեպքերիմասինտեղեկատվությունը.  

- ուսումնասիրումէապրանքների՝ըստՄՄԱՏԳԱԱ-

իդասակարգմանմասովՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսային

մարմիններիկողմիցընդունվածնախնականորոշումներիհետկապվածվիճելիդե

պքերը. 



- մշակումէմիասնականմոտեցում՝ապրանքների՝ըստՄՄԱՏԳԱԱ-

իդասակարգմանհետկապվածվիճելիհարցերըլուծելուհամար. 

- ուսումնասիրումէապրանքներիմասինհայտարարագրի 31-

րդսյունակումապրանքներինկարագրությաննկատմամբպահանջներսահմանել

ուանհրաժեշտությանմասինառաջարկները՝դրանցհամարժեքդասակարգմանե

ւնույնականացմաննպատակներով.  

-

 ուսումնասիրումէապրանքներիդասակարգմանմասովՄաքսայինմիությ

անօրենսդրության, 

ինչպեսնաեւապրանքներիդասակարգմանճշտգրտությանհսկողությանմասով

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիիրավականեւնորմատիվիրավակ

անակտերիկատարելագործմանվերաբերյալառաջարկները.  

-

 իրականացնումէապրանքներիդասակարգմանհարցերովդատականպր

ակտիկայիմասինտեղեկատվությանփոխանակմանվերաբերյալառաջարկների

նախապատրաստումը. 

-

 իրականացնումէապրանքներիդասակարգմանհարցերովՄաքսայինմիո

ւթյանանդամպետություններինորմատիվիրավականեւիրավականակտերիտեղ

եկատվականփոխանակմանվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստումը. 

- ուսումնասիրումէապրանքների՝ըստՄՄԱՏԳԱԱ-

իդասակարգմանհարցերովհամատեղսեմինարներիանցկացմանվերաբերյալա

ռաջարկները։ 

 

3. Աշխատանքայինխմբիիրավունքները 

 



ԻրվրադրվածխնդիրներիկատարմանհամարԱշխատանքայինխումբնիրա

վունքունի՝ 

3.1 ․

 ՄիավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրմանըներկայացնելուԱ

շխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվերաբերյալառաջարկն

երը․ 

3.2 ․

 իրիրավասությանսահմաններումմշակելուեւառաջարկներներկայացնել

ուՄիավորվածկոլեգիայիորոշումներիհրապարակման, փոփոխությանեւ (կամ) 

չեղյալհայտարարելումասին․ 

3.3 ․

 պահանջելուեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայո

ւթյուններիկողմիցսահմանվածկարգովստանալուԱշխատանքայինխմբիգործունեությ

անհետկապվածհարցերիվերաբերյալփաստաթղթերեւտեղեկություններ, 

նյութերեւհամապատասխանեզրակացություններ․ 

3.4 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերինմասնակիցդարձնելուՄաքսայինմիությ

անանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիպաշտոնատարանձան

ց՝Աշխատանքայինխմբիգործունեությանհետկապվածհարցերիքննարկմանհամ

ար․ 

3.5 ․

 մասնակցելուԱշխատանքայինխմբիիրավասությաննառնչվողհարցերիվ

երաբերյալփաստաթղթերիհամաձայնեցմանը։ 

 

4. Աշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմանկարգը 

 



4.1․ 

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենԱշխատանքայինխմբիղ

եկավարիկամնրատեղակալիկողմից՝ըստանհրաժեշտության։ 

4.2․ Աշխատանքայինխմբինիստիանցկացմանամսաթիվը, 

օրակարգըեւվայրըորոշումէդրաղեկավարըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխ

ատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.3 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենՄիավորվածկոլեգիայի

քարտուղարությունում։Հնարավորէ՝Աշխատանքայինխմբինիստերըանցկացվե

նտեսաժողովիռեժիմովկամկողմերիհամաձայնությամբ՝Մաքսայինմիությանոր

եւէանդամպետությանտարածքում։ 

4.4․ Աշխատանքայինխմբինիստըհամարվումէիրավազոր, 

եթեդրանմասնակցումէՄաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմ

աքսայինծառայությունիցառնվազնմեկանդամ։ 

4.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստըվարումէԱշխատանքայինխմբիղեկավար

ըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.6 ․

 ՈւսումնասիրվողհարցիվերաբերյալորոշումնընդունվումէԱշխատանք

այինխմբիանդամներինիստումմասնակիցներիքվերակությամբ 

(կոնսենսուսով), ընդորում, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմաքսայինծառայություն

ունիմեկորոշիչձայն։ 

4.7 ․

 Աշխատանքայինխմբիորոշումներըձեւակերպվումենարձանագրությու

ններով, 



որոնքստորագրվումենԱշխատանքայինխմբիանդամներիկողմիցեւհաստատվո

ւմԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմից։ 

4.8 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերիամփոփիչնյութերըներկայացվումենՄի

ավորվածկոլեգիայիքարտուղարություն։ 

4.9․ Աշխատանքայինխմբիաշխատանքայինլեզունռուսերեննէ: 

 

  



Հավելվածթիվ 2 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվա

ծկոլեգիայինառընթերապրանքներիդասակարգմանհարցերովաշխատանքայինխմբիկ

ազմը 

ԿատուշենոկՎլադիմիրԿ

ուզմայի 

- ՌուսաստանիԴՄԾ-

իԱպրանքայինանվանացանկիվարչությանպետ՝Աշխ

ատանքայինխմբիղեկավար 

ՊետրովսկիԿիրիլԳենադ

իի 

- ԲելառուսիՀանրապետությանՊՄԿ-

իՍակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարներ

իվարչությանպետիտեղակալ՝Աշխատանքայինխմբի

ղեկավարիտեղակալ 

ԱբդիկերովաՍվետլանա

Ժանուզակի 

- ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իՄաքսայինեկամուտներիվարչությանԱպրանքային

անվանացանկիեւծագմաներկրիբաժնիպետ՝Աշխատ

անքայինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՊավլյուկեւիչՊավելՍերգ

եյի 

- 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարների

վարչությանԱրտաքինտնտեսականգործունեության

ապրանքայինանվանացանկիբաժնիպետ 

ԿուդինովաՏատյանաԼեո - 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարների



նիդի վարչությանԱրտաքինտնտեսականգործունեության

ապրանքայինանվանացանկիբաժնիգլխավորտեսուչ 

ՄակուշինսկիԱլեքսանդ

րԳրիգորի 

- 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարների

վարչությանԱրտաքինտնտեսականգործունեության

ապրանքայինանվանացանկիբաժնիգլխավորտեսուչ 

ԼիպկոԴմիտրիՎիտոլդի - 

Հետմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչու

թյանՀսկողությանպլանավորմանեւվերլուծությանբ

աժնիգլխավորտեսուչ 

ԲրուժմելեւաԶլատա 

Պյոտրի 

- 

ՄինսկիկենտրոնականմաքսատանԱպրանքներիդա

սակարգմանմասովնախնականորոշումներիընդունմ

անբաժնիպետ 

ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԲեկնիյազովԴմիտրիԿադի

րգալիի 

- 

Մաքսայինեկամուտներիվարչությանգլխավորմասն

ագետ 

ՄագզումովՄուրատբեկԿ

ազբեկի 

- 

ՄաքսայինեկամուտներիվարչությանԱպրանքայինա

նվանացանկիեւծագմաներկրիբաժնիավագմասնագե

տ 

ԴերյաբինաԻրինաՍերգեյի - 

ԱլմաթիքաղաքիՄաքսայինհսկողությանդեպարտամ

ենտիՀետմաքսայինհսկողությանվարչությանՄոնիթ

որինգիեւստուգումներիպլանավորմանբաժնիգլխավ



որմասնագետ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՎարլամովՍերգեյՆիկոլայ

ի 

- ԱպրանքայինանվանացանկիվարչությանԱՏԳԱԱ-

իվարմանեւմշակմանբաժնիպետ 

ԶինյատուլինաԶոյաԻգորի - 

ԱպրանքայինանվանացանկիվարչությանԳյուղատն

տեսականեւսննդիարդյունաբերությանապրանքներ

իբաժնիպետ 

ԿարպովԿիրիլՄիխայիլի - 

ԱպրանայինանվանացանկիվարչությանԾանրարդյ

ունաբերությանեւմեքենաշինությանբաժնիպետ 

ՍիռովաԵլենաՆիկոլայի - 

ԱպրանքայինանվանացանկիվարչությանԹեթեւարդ

յունաբերությանեւանտառայինարդյունաբերության

ապրանքներիբաժնիպետ 

ՌիժկովաՆատալյաՆիկոլ

այի 

- 

ԱպրանքայինանվանացանկիվարչությանԳյուղատն

տեսականեւսննդիարդյունաբերությանապրանքներ

իբաժնիպետիտեղակալ։ 

 

  



Հավելվածթիվ 3 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվա

ծկոլեգիայինառընթերմտավորսեփականությանպաշտպանությանհարցերովաշխատ

անքայինխմբիմասին 

 

1. Ընդհանուրդրույթներ 

 

1.1 ․

 ՍույնՀիմնադրույթըսահմանումէՄաքսայինմիությանանդամպետությ

ուններիմաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերմտավոր

սեփականությանպաշտպանությանհարցերովաշխատանքայինխմբի 

(այսուհետ՝Աշխատանքայինխումբ) հիմնականիրավունքները, նպատակները, 

խնդիրներնուգործառույթները։ 

1.2 ․

 ԱշխատանքայինխումբըՄաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերկոլեգիալմարմի

նէ (այսուհետ՝Միավորվածկոլեգիա)։ 

1.3 ․

 ԻրգործունեությանընթացքումԱշխատանքայինխումբըառաջնորդվու

մէՄաքսայինմիությանմաքսայինօրենսգրքով, 

«Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա



վորվածկոլեգիայիմասին» 2011 թվականիհունիսի 22-իպայմանագրով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների՝Մաքսայինմիությունումմաքսայի

նիրավահարաբերություններըկարգավորողայլմիջազգայինպայմանագրերով, 

ԵվրԱզԷՍ-իմիջպետականխորհրդի 

(Մաքսայինմիությանբարձրագույնմարմնի), 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի, 

Մաքսայինմիությանհանձնաժողովի, 

Եվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիորոշումներով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա

վորվածկոլեգիայիընթացակարգայինկանոններով։ 

1.4 ․

 Աշխատանքայինխումբստեղծելուեւդրաաշխատանքներըդադարեցնե

լումասինորոշումնընդունվումէՄիավորվածկոլեգիայիկողմից։ 

1.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբիկազմըհաստատվումէՄիավորվածկոլեգիայիո

րոշմամբ։ 

1.6․ Աշխատանքայինխմբիղեկավարըեւղեկավարիտեղակալները, 

ըստՄաքսայինմիությանանդամպետություններիթվի, 

նշանակվումենՄիավորվածկոլեգիայիորոշմամբ։ 

1.7․ Աշխատանքայինխմբիղեկավարը՝ 

- ղեկավարումէԱշխատանքայինխմբիգործունեությունը. 

-

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմաննախապա

տրաստումը. 

- հաստատումէԱշխատանքայինխմբինիստիօրակարգը. 

- Աշխատանքայինխմբիանդամներինտեղեկացնումէ 



(այդթվում՝կապիէլեկտրոնայինուղիներով) 

Աշխատանքայինխմբինիստիանցկացմանամսաթիվը, ժամըեւվայրըոչուշ, 

քաննիստիամսաթվիցտասըօրացուցայինօրառաջ. 

-

 ԱշխատանքայինխմբիանդամներինհայտնումէԱշխատանքայինխմբինի

ստերումքննարկվողհարցերիվերաբերյալնյութերումառկատեղեկություններիե

ւտվյալներիմասին. 

- նախագահումէԱշխատանքայինխմբինիստերը. 

- ապահովումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացումը. 

-

 վարումէհամապատասխանգրառումներ՝Աշխատանքայինխմբինիստիա

րձանագրությունըկազմելուհամար. 

- կազմումէԱշխատանքայինխմբինիստերիարձանագրությունը. 

-

 ԱշխատանքայինխմբիանդամներինեւՄաքսայինմիությանանդամպետո

ւթյուններիմաքսայինծառայություններինէուղարկումԱշխատանքայինխմբինի

ստերիհաստատվածարձանագրությունը. 

-

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբիորոշումներիեւհանձնարարակ

աններիկատարման, 

ինչպեսնաեւդրանցկատարմանժամկետներինկատմամբհսկողություն. 

-

 անձնականպատասխանատվությունէկրումԱշխատանքայինխմբիվրադ

րվածխնդիրներիկատարմանհամար. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումՄաքսայինմիությ



անանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիֆունկցիոնալստորաբ

աժանումներիպաշտոնատարանձանց՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիկազմ

ումընդգրկելու (կազմիցհեռացնելու) 

մասինառաջարկներ՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծա

ռայություններիներկայացմամբ. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիուսումնասիրությաննէներկայացնումԱշխատան

քայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվերաբերյալԱշխատանքայինխմ

բիկողմիցնախապատրաստվածփաստաթղթերնունյութերը, 

առաջարկներնուհանձնարարականները. 

-

 բաշխումէպարտականություններըԱշխատանքայինխմբիանդամներիմ

իջեւ. 

-

 միջոցներէձեռնարկումԱշխատանքայինխմբիաշխատանքիմակարդակի

եւարդյունավետությանբարձրացմանուղղությամբ. 

-

 իրիրավասությանշրջանակներումստորագրումէծառայողականփաստ

աթղթեր։ 

1.8 ․

 Աշխատանքայինխմբիղեկավարիբացակայությանդեպքումնրագործա

ռույթներնիրականացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներիցմե

կը։ 

1.9 ․

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն

ներիպաշտոնատարանձինքընդգրկվումենԱշխատանքայինխմբիկազմումեւհե

ռացվումենԱշխատանքայինխմբիկազմիցՄաքսայինմիությանանդամպետությո



ւններիմաքսայինծառայություններիղեկավարությաններկայացմամբ։ 

1.10 ․

 ԱշխատանքայինխմբիկազմիմեջենմտնումՄաքսայինմիությանբոլոր

անդամպետություններիմաքսայինծառայություններըներկայացնողպաշտոնա

տարանձինք։ 

1.11 ․

 ԱշխատանքայինխմբիաշխատանքիպլանըկազմվումէՄաքսայինմիու

թյանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիառաջարկներիհիմա

նվրա, 

ստորագրվումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմիցեւուղարկվումէՄիավո

րվածկոլեգիայիքարտուղարություն։ 

 

2. Աշխատանքայինխմբիհիմնականնպատակները, 

խնդիրներնուգործառույթները 

 

2.1․ Աշխատանքայինխմբինպատակներնեն՝ 

-

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններիկող

միցմտավորսեփականությանիրավունքներիպաշտպանությանկազմակերպմա

նմիասնականմոտեցմանձեւավորումը. 

-

 Մաքսայինմիությանմաքսայինտարածքումմտավորսեփականությանիր

ավունքներիխախտումներիդեմպայքարիգործունեությանհամակարգումը. 

-

 կեղծվածարտադրանքիմիջազգայինառեւտուրըկանխելումիջոցառումնե

րիմշակումը։ 



2.2․ Աշխատանքայինխմբիխնդիրներըներառումեն՝ 

- Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմինների 

(այսուհետ՝մաքսայինմարմիններ)՝մտավորսեփականությանիրավունքներիպա

շտպանությանբնագավառումօրենսդրությանմիասնականացմանուկատարելա

գործմանեւՄաքսայինմիությանեւՄիասնականտնտեսականտարածքինորմատ

իվիրավականբազայիհետագազարգացմանվերաբերյալառաջարկներինախապ

ատրաստումը.  

-

 մաքսայինմարմիններիկողմիցմտավորսեփականությանիրավունքների

պաշտպանությանհետկապվածիրավակիրառպրակտիկայիմիասնականացմա

նվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստումները. 

-

 մտավորսեփականությանիրավունքներիպաշտպանությանեւմտավորս

եփականությանիրավունքներիխախտումներիդեմպայքարիհարցերովմաքսայի

նմարմիններիմիջեւփոխգործակցության, 

այդթվում՝օպերատիվփոխգործակցության, 

մեխանիզմներիզարգացմանվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստումը.  

-

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմտավորսեփականությանօ

բյեկտներիմիասնականմաքսայինռեեստրի (այսուհետ՝Միասնականռեեստր) 

վարմանհարցերովմաքսայինմարմիններիմիջեւ, 

ինչպեսնաեւմաքսայինմարմիններիեւիրավատերերիկամնրանցշահերըներկայ

ացնողանձանց, պետականմարմինների, այլկազմակերպությունների, 

հաստատություններիեւքաղաքացիներիմիջեւփոխգործակցությանկատարելագ

ործմաննուարդյունավետությանբարձրացմանը, 

ինչպեսնաեւօպերատիվտեղեկատվությանփոխանակմանուղղվածառաջարկնե

րինախապատրաստումը. 



-

 ազգայինարտադրողներիեւիրավատերերիհետմաքսայինմարմիններիփ

ոխգործակցությանկատարելագործմաննուղղվածգործունեությանհամակարգո

ւմը.  

- Միջազգայինգործունեությունիրականացնելիս, 

այդթվում՝Համաշխարհայինմաքսայինկազմակերպության, 

Մտավորսեփականությանհամաշխարհայինկազմակերպության, 

Առեւտրիհամաշխարհայինկազմակերպության, 

Անկախպետություններիհամագործակցության, Եվրոպականմիության, 

Ազատառեւտրիեվրոպականընկերակցության, 

այլմիջազգայինկազմակերպություններիգծով, 

ինչպեսնաեւերկկողմանիկամբազմակողմանիմաքսայինհամագործակցության

շրջանակներումմիջազգայինբանակցություններանցկացնելիսմտավորսեփակ

անությանիրավունքներիպաշտպանության, 

մտավորսեփականությանիրավունքներիխախտումներիդեմպայքարի, 

կեղծվածարտադրանքիմիջազգայինառեւտրիկանխմանհարցերովմաքսայինծա

ռայություններիհամակարգվածդիրքորոշմանեւմիասնականմոտեցումներիմշա

կումը.  

-

 Միավորվածկոլեգիայիհանձնարարությամբմտավորսեփականությանեւ

մտավորսեփականությանիրավունքներիխախտումներիդեմպայքարիհետկապ

վածայլառաջադրանքներիկատարումը։ 

2.3 ․

 ԻրառաջադրանքներըկատարելունպատակովԱշխատանքայինխումբ

ըիրագործումէհետեւյալգործառույթները․ 

-

 ուսումնասիրումէնորմատիվիրավականբազայիդրույթներիմեկնաբանմ



անեւգործնականումկիրառմանհետկապվածվիճելիհարցերիմասինտեղեկությո

ւններըեւմշակումէմիասնականմոտեցում՝դրանցլուծմանհամար.  

-

 ուսումնասիրումէՄիասնականռեեստրիվարմանհարցերովօպերատիվ

փոխգործակցությունկազմակերպելումասինառաջարկները.  

-

 մշակումէմտավորսեփականությանօբյեկտներըգրանցելիսմաքսայինծա

ռայություններիմիջեւտեղեկատվությանփոխանակումիրականացնելուեւէլեկտ

րոնայինփաստաթղթաշրջանառությանզարգացմանվերաբերյալառաջարկներ.  

-

 ուսումնասիրումէՄաքսայինմիության՝մտավորսեփականությանիրավո

ւնքներիպաշտպանությանեւմտավորսեփականությանիրավունքներիխախտու

մներիդեմպայքարիհարցերըկարգավորողօրենսդրության, 

ինչպեսնաեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիհամապատասխաննո

րմատիվիրավականեւայլիրավականակտերի, 

այդթվում՝մտավորսեփականությանօբյեկտներպարունակողապրանքներինկա

տմամբմաքսայինհսկողությունիրականացնելուեւապրանքներինկատմամբմա

քսայինընթացակարգսահմանելուհետկապվածմաքսայինձեւակերպումներիհա

րցերով, 

ինչպեսնաեւմտավորսեփականությանոլորտումվարչականիրավախախտումն

երիեւհանցագործություններիբացահայտման, 

կանխարգելմանեւկասեցմանհարցերովնորմատիվիրավականեւայլիրավական

ակտերիկատարելագործմանվերաբերյալառաջարկները.  

-

 իրականացնումէմտավորսեփականությանիրավունքներիպաշտպանու

թյանհարցերովիրավակիրառեւդատականպրակտիկայիգծովտեղեկատվությա

նփոխանակմանվերաբերյալառաջարկներինախապատրաստումը. 



-

 իրականացնումէՄաքսայինմիությանանդամպետություններինորմատի

վիրավականակտերիեւիրավականակտերիտեղեկատվությանփոխանակմանվ

երաբերյալառաջարկներինախապատրաստումը. 

- ուսումնասիրումէհամաժողովների, գիտաժողովների, սեմինարների, 

գիտահետազոտականաշխատանքներիկազմակերպմանվերաբերյալառաջարկ

ները.  

- ուսումնասիրումէ, միջազգայինգործունեությունիրականացնելիս, 

մտավորսեփականությանիրավունքներիպաշտպանության, 

մտավորսեփականությանիրավունքներիխախտումներիդեմպայքարիեւկեղծվա

ծարտադրանքիմիջազգայինառեւտուրըկանխելուհարցերովմիասնականմոտեց

ումներմշակելուվերաբերյալառաջարկները. 

-

 Միավորվածկոլեգիայիհանձնարարությամբկատարումէմտավորսեփա

կանությանիրավունքներիպաշտպանությանեւմտավորսեփականությանիրավո

ւնքներիխախտումներիդեմպայքարիհետկապվածայլգործառույթներ։ 

2.4 ․

 ՆախապատրաստումէՄիավորվածկոլեգիայի՝Աշխատանքայինխմբի

գործունեությաննուղղվածորոշումներինախագծերը։ 

2.5 ․

 ՎերահսկումէՄիավորվածկոլեգիայի՝Աշխատանքայինխմբիգործունե

ությաննուղղվածորոշումներիեւհանձնարարականներիկատարումը։ 

 

3. Աշխատանքայինխմբիիրավունքները 

 

ԻրվրադրվածխնդիրներիկատամանհամարԱշխատանքայինխումբնիրավ



ունքունի՝ 

3.1 ․

 Միավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրմանըներկայացնելու

առաջարկներ՝Աշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվերաբ

երյալ։ 

3.2 ․

 Իրիրավասությանսահմաններումմշակելուեւառաջարկներներկայաց

նելուՄիավորվածկոլեգիայիորոշումներիհրապարակման, փոփոխությանեւ 

(կամ) չեղյալհայտարարելումասին։ 

3.3 ․

 ՄասնակցելուԱշխատանքայինխմբիիրավասությանըվերապահվածհ

արցերիվերաբերյալփաստաթղթերիհամաձայնեցմանը, 

Միավորվածկոլեգիայիուսումնասիրությանըներկայացնելուառաջարկներ՝Աշխ

ատանքայինխմբիիրավասությաննառնչվողեւառանցԱշխատանքայինխմբիհե

տհամաձայնեցնելուընդունվածորոշումներըչեղյալհայտարարելումասին։ 

3.4 ․

 ՊահանջելուեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայի

նծառայություններիկողմիցսահմանվածկարգովստանալուԱշխատանքայինխմ

բիգործունեությանհետկապվածհարցերիվերաբերյալփաստաթղթերեւտեղեկու

թյուններ, նյութերեւհամապատասխանեզրակացություններ։ 

3.5 

ԱշխատանքայինխմբինիստերինմասնակիցդարձնելուՄաքսայինմիությանանդ

ամպետություններիմաքսայինծառայություններիպաշտոնատարանձանց՝Աշխ

ատանքայինխմբիգործունեությանհետկապվածհարցերըքննարկելուհամար։ 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայությունների

միջոցովիրականացնելուփոխգործակցությունպետականմարմինների, ԱՏԳ-

իսուբյեկտների, 



մաքսայինգործիոլորտումգործունեությունիրականացնողանձանց, 

մտավորսեփականությանպահպանմանեւպաշտպանության, 

իրավատերերիներկայացուցիչներիեւայլկազմակերպություններիուանձանցհե

տ։ 

 

4. Աշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմանկարգը 

 

4.1 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենԱշխատանքայինխմբի

ղեկավարիկամնրատեղակալիկողմից՝ըստանհրաժեշտության, 

բայցառնվազնվեցամիսըմեկանգամ։ 

4.2․ Աշխատանքայինխմբինիստիանցկացմանամսաթիվը, 

օրակարգըեւվայրըորոշումէդրաղեկավարըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխ

ատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.3․ Աշխատանքայինխմբինիստերը, որպեսկանոն, 

անցկացվումենՄիավորվածկոլեգիայիքարտուղարությունում։Հնարավորէ՝Աշխ

ատանքայինխմբինիստերըանցկացվենտեսաժողովիռեժիմովկամկողմերիհամ

աձայնությամբ՝Մաքսայինմիությանորեւէանդամպետությանտարածքում։ 

4.4․ Աշխատանքայինխմբինիստըհամարվումէիրավազոր, 

եթեդրանմասնակցումէՄաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմ

աքսայինծառայությունիցառնվազնմեկանդամ։ 

4.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստըվարումէԱշխատանքայինխմբիղեկավա

րըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.6 ․

 Աշխատանքայինխմբիանդամընիստինմասնակցելուանհնարինությա



նդեպքումկարողէԱշխատանքայինխմբինախագահինուղարկելիրառաջարկներ

նուդիտողությունները՝ուսումնասիրվողհարցերիէությանվերաբերյալ, 

որոնքկարողենուսումնասիրվելնիստիժամանակեւհաշվիառնվելորոշումընդու

նելիս։ 

4.7 ․

 Աշխատանքայինխմբինիստերինկարողենմասնակցելմաքսայինմարմ

իններիպաշտոնատարանձինք, այլպետականմարմիններիմասնագետներ, 

իրավատերերի, 

դրանցասոցիացիաներիումիավորումներիներկայացուցիչները, 

արտաքինտնտեսականգործունեությանսուբյեկտներըեւԱշխատանքայինխմբի

ղեկավարիկողմիցհրավիրվածայլանձինք։ 

4.8 ․

 Ուսումնասիրվողհարցիվերաբերյալորոշումնընդունվումէնիստիննե

րկագտնվողԱշխատանքայինխմբիանդամներիքվեարկությամբ 

(կոնսենսուսով), ընդորում, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմաքսայինծառայություն

ունիմեկվճռորոշձայն: 

4.9 ․

 Աշխատանքայինխմբիորոշումներըձեւակերպվումենարձանագրությ

ուններով, 

որոնքստորագրվումենԱշխատանքայինխմբիանդամներիկողմիցեւհաստատվո

ւմենԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմից։ 

4.10 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերիամփոփիչնյութերըներկայացվումենՄ

իավորվածկոլեգիայիքարտուղարություն։ 

4.11․ Աշխատանքայինխմբիաշխատանքայինլեզունռուսերեննէ: 



 

  



Հավելվածթիվ 4 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա

վորվածկոլեգիայինառընթերմտավորսեփականությանպաշտպանությանհարց

երովաշխատանքայինխմբիկազմը 

ԲակլակովՊյոտրԱնատո

լիի 

- ՌուսաստանիԴՄԾ-

իԱռեւտրայինսահմանափակումների, 

արժութայինեւարտահանմանհսկողությանվարչության

պետ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավար 

ԳարիֆովՎլադիմիրԱնա

տոլիի 

- ԲելառուսիՀանրապետությանՊՄԿ-

իՄաքսանենգությանեւմաքսայինվարչականիրավախա

խտումներիդեմպայքարիվարչությանՄաքսանենգությա

նդեմպայքարիհամակարգմանբաժնիպետ՝Աշխատանք

այինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ՍեյդալինԲախիտբեկԲայ

ժիգիտի 

ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իՄաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությանբ

աժնիպետիժամանակավոր .պաշտոնակատար՝. 

Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԻվանովաԻրինաԻգնատի - 

Մաքսանենգությանեւմաքսայինվարչականիրավախախ

տումներիդեմպայքարիվարչությանՄաքսանենգության



դեմպայքարիհամակարգմանբաժնիգլխավորտեսուչ 

ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՄիրզագալիԲոլատՄիրզ

ագալիի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությանգլ

խավորմասնագետ 

ՈւտիմիսովԱդիլբեկԿար

ատայի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությանգլ

խավորմասնագետ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՇուռիգինՍերգեյՆիկոլա

յի 

 

- Առեւտրայինսահմանափակումների, 

արժութայինեւարտահանմանհսկողությանվարչությանՄ

տավորսեփականությանօբյեկտներպարունակողապրան

քներիհսկողությանապահովմանբաժնիպետ 

ԱշուրկովՕլեգՄիխայիլ

ի 

- Առեւտրայինսահմանափակումների, 

արժութայինեւարտահանմանհսկողությանվարչությանՄ

տավորսեփականությանօբյեկտներպարունակողապրան

քներիհսկողությանապահովմանբաժնիպետիտեղակալ 

ՏեպլյակովաՆատալյաԳ

եննադիի 

 

- Առեւտրայինսահմանափակումների, 

արժութայինեւարտահանմանհսկողությանվարչությանՄ

տավորսեփականությանօբյեկտներպարունակողապրան

քներիհսկողությանապահովմանբաժնիխորհրդատու։ 

  



Հավելվածթիվ 5 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվա

ծկոլեգիայինառընթեր՝մաքսայինօրենսդրությանխախտումներիոլորտումՄաքսայինմ

իությանանդամպետություններիքրեականօրենսդրությունըեւվարչականիրավախախ

տումներիմասինօրենսդրությունըկիրառելուհարցերովաշխատանքայինխմբիմասին 

 

1. Ընդհանուրդրույթներ 

 

1.1 ․

 ՍույնՀիմնադրույթըսահմանումէՄաքսայինմիությանանդամպետությ

ուններիմաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթեր՝մաքսայ

ինօրենսդրությանխախտումներիոլորտումՄաքսայինմիությանանդամպետութ

յուններիքրեականօրենսդրությունըեւվարչականիրավախախտումներիմասինօ

րենսդրությունըկիրառելուհարցերովաշխատանքայինխմբիհիմնականիրավուն

քները, նպատակները, խնդիրներնուգործառույթները։ 

1.2 ․

 ԱշխատանքայինխումբըՄաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերկոլեգիալմարմի

նէ (այսուհետ՝Միավորվածկոլեգիա)։ 

1.3 ․

 ԻրգործունեությանընթացքումԱշխատանքայինխումբնառաջնորդվու



մէՄաքսայինմիությանմաքսայինօրենսգրքով, 

«Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա

վորվածկոլեգիայիմասին» 2011 թվականիհունիսի 22-իպայմանագրով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների՝Մաքսայինմիությունումմաքսայի

նիրավահարաբերություններըկարգավորողայլմիջազգայինպայմանագրերով, 

ԵվրԱզԷՍ-իմիջպետականխորհրդի 

(Մաքսայինմիությանբարձրագույնմարմնի), 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի, 

Մաքսայինմիությանհանձնաժողովի, 

Եվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիորոշումներով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա

վորվածկոլեգիայիընթացակարգայինկանոններով, սույնՀիմնադրույթով, 

ինչպեսնաեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիազգայինօրենսդրությ

աննորմերով։ 

1.4 ․

 Աշխատանքայինխմբիստեղծմանեւդրաաշխատանքներիդադարեցմա

նմասինորոշումնընդունվումէՄիավորվածկոլեգիայիկողմից։ 

1.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբիկազմըհաստատվումէՄիավորվածկոլեգիայիո

րոշմամբ։ 

1.6 ․

 ԱշխատանքայինխմբիղեկավարությունըկազմվածէԱշխատանքային

խմբիղեկավարիցեւԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներից՝ըստՄաք

սայինմիությանանդամպետություններիթվի 

(բացառությամբայնկողմիտեղակալի, 

որըներկայացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարը): 

1.7․ Աշխատանքայինխմբիղեկավարըեւղեկավարիտեղակալները, 



ըստՄաքսայինմիությանանդամպետություններիթվի, 

նշանակվումենՄիավորվածկոլեգիայիորոշմամբ՝Աշխատանքայինխմբիանդամ

ներիկազմից։ 

1.8․ Աշխատանքայինխմբիղեկավարը՝ 

- ղեկավարումէԱշխատանքայինխմբիգործունեությունը. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումԱշխատանքային

խմբիաշխատանքայինպլանը. 

- կազմակերպումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացումը. 

-

 տեղեկացնումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինԱշխատանքայինխմ

բինիստիանցկացմանամսաթվի, ժամիեւվայրի, 

ուսումնասիրմանհամարնախատեսվածհարցերիմասին 

(այդթվում՝կապիէլեկտրոնայինուղիներով) ոչուշ, 

քաննիստիօրվանիցտասըօրացուցայինօրառաջ. 

-

 ԱշխատանքայինխմբիանդամներինհայտնումէԱշխատանքայինխմբինի

ստերումուսումնասիրվողհարցերիվերաբերյալներկայացվածնյութերումառկա

տեղեկություններիեւտվյալներիմասին. 

-

 կազմակերպումէԱշխատանքայինխմբիարձանագրությանվարումնուձե

ւակերպումը. 

- հաստատումէԱշխատանքայինխմբինիստիարձանագրությունը. 

-

 կազմակերպումէԱշխատանքայինխմբիեւՄաքսայինմիությանանդամպ

ետություններիմաքսայինծառայություններիանդամներինԱշխատանքայինխմբ



ինիստերիհաստատվածարձանագրությանուղարկումը. 

-

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբիորոշումներիեւհանձնարարակ

աններիկատարման, 

ինչպեսնաեւդրանցկատարմանժամկետներինկատմամբհսկողությունը. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումՄաքսայինմիությ

անանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիպաշտոնատարանձան

ց՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիկազմումընդգրկելու (կազմիցհեռացնելու) 

մասինառաջարկները՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծ

առայություններիներկայացմամբ. 

-

 բաշխումէպարտականություններնԱշխատանքայինխմբիանդամներիմ

իջեւ. 

-

 միջոցներէձեռնարկումԱշխատանքայինխմբիաշխատանքիարդյունավե

տությանբարձրացմանուղղությամբ. 

-

 իրիրավասությանշրջանակներումստորագրումէծառայողականփաստ

աթղթեր։ 

1.9 ․

 Աշխատանքայինխմբիղեկավարիբացակայությանդեպքումնրագործա

ռույթներնիրականացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներիցմե

կը։ 

1.10 ․

 ԱշխատանքայինխմբիաշխատանքիպլանըկազմվումէՄաքսայինմիու

թյանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիառաջարկներիհիմա



նվրա, ստորագրվումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմից, 

հաստատվումէՄիավորվածկոլեգիայիկողմիցեւուղարկվումէՄիավորվածկոլե

գիայիքարտուղարություն։ 

 

2. Աշխատանքայինխմբիհիմնականնպատակները, 

խնդիրներնուգործառույթները 

 

2.1 ․

 ՄաքսայինգործիոլորտումՄաքսայինմիությանանդամպետություննե

րիքրեականօրենսդրությանեւվարչականիրավախախտումներիմասինօրենսդր

ությանմիասնականացմանհետկապվածկազմակերպականհիմքերի, 

մոտեցումներիմշակում։ 

2.2 ․

 Մաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությաննորմերըխախտելուդե

պքումՄաքսայինմիությանանդամպետություններումանձանցքրեականեւվարչ

ականպատասխանատվությանենթարկելուիրավակիրառպրակտիկայիվերլուծ

ություն։ 

2.3 ․

 Անձանցքրեականեւվարչականպատասխանատվությանենթարկելուգ

ծովՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններիփոխգո

րծակցությանկազմակերպումուապահովում։ 

2.4 ․

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն

ների՝անձանցքրեականեւվարչականպատասխանատվությանենթարկելումաս

ինտվյալներպարունակողտեղեկատվականռեսուրսներիինտեգրմանվերաբերյ

ալառաջարկներիմշակում։ 



2.5 ․

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն

ներինմեթոդականօգնությանտրամադրում՝անձանցքրեականեւվարչականպա

տասխանատվությանենթարկելուգծովմիասնականիրավակիրառպրակտիկայի

ձեւավորմաննպատակով։ 

2.6․ Անձանցքրեականեւ (կամ) 

վարչականպատասխանատվությանենթարկելիսՄաքսայինմիությանանդամպ

ետություններիմաքսայինմարմիններիգործունեությանմեջիրավականխնդիրնե

րիհայտնաբերումեւդրանցլուծմանհամարմիասնականմոտեցումներիմշակում։ 

2.7 ․

 Մասնակցություն՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքս

այինմարմիններիիրավասությանշրջանակինդասվողհանցագործություններիե

ւիրավախախտումներիկանխարգելմանվերաբերյալմիջոցառումներիհամակա

րգիմշակմանը։ 

2.8 ․

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմիջազգայինպայմանագ

րերինախագծերի, Մաքսայինմիությունումանձանցքրեականեւ (կամ) 

վարչականպատասխանատվությանհարցերինառնչվողմաքսայինիրավահարա

բերություններըկարգավորողՄաքսայինմիությանհանձնաժողովիորոշումների

ուսումնասիրություն։ 

2.9․ Մաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանկատարելագործման, 

Մաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանփոփոխությանվերաբերյալառաջ

արկներիմշակում։ 

2.10․ Քրեականօրենսդրությունըեւ (կամ) 

վարչականիրավախախտումներիմասինօրենսդրությունըկիրառելուհարցերով

ՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններիեւՄաքսայ

ինմիությանանդամպետություններիայլպետականմարմիններիեւկազմակերպո



ւթյուններիմիջեւփոխգործակցությանկազմակերպումեւապահովում։ 

2.11 ․

 Մաքսայինգործիբնագավառումքրեականօրենսդրությունըեւվարչակ

անիրավախախտումներիմասինօրենսդրությունըկիրառելուվերաբերյալմիջազ

գայինփորձիուսումնասիրություն։ 

2.12 ․

 Քրեականօրենսդրությունըեւվարչականիրավախախտումներիմասին

օրենսդրությունըկիրառելուհարցերովՄիավորվածկոլեգիայիորոշումներիեւհա

նձնարարականներիկատարմաննկատմամբհսկողություն։ 

 

3. Աշխատանքայինխմբիիրավունքները 

 

ԻրառջեւդրվածխնդիրներիկատարմանհամարԱշխատանքայինխումբնիր

ավունքունի՝ 

3.1 ․

 Միավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրությանըներկայացնե

ուլառաջարկներ՝Աշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվեր

աբերյալ։ 

3.2 ․

 ՄշակելուեւՄիավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրությանը

ներկայացնելուՄիավորվածկոլեգիայիորոշումներիհրապարակման, 

փոփոխությանեւ (կամ) 

չեղյալհայտարարելումասինառաջարկներ՝իրիրավասությանսահմաններում։ 

3.3 ․

 ՄշակելուեւՄիավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրությանը

ներկայացնելուառաջարկներ՝Մաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանկա



տարելագործման, 

Մաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանփոփոխությանվերաբերյալ։ 

3.4 ․

 ՊահանջելուեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայի

նծառայություններիկողմիցսահմանվածկարգովստանալուԱշխատանքայինխմ

բիգործունեությանհետկապվածհարցերիվերաբերյալփաստաթղթերեւտեղեկու

թյուններ, նյութերեւհամապատասխանեզրակացություններ։ 

3.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերինմասնակիցդարձնելուՄաքսայինմիո

ւթյանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիպաշտոնատարանձ

անց՝Աշխատանքայինխմբիգործունեությանհետկապվածհարցերիքննարկմանհ

ամար։ 

3.6 ․

 Սահմանվածկարգիհամաձայն՝օգտվելուՄաքսայինմիությանանդամ

պետություններիմաքսայինծառայություններիտեղեկատվականհամակարգերի

ց։ 

3.7 ․

 Աշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվերաբերյալ

սահմանվածկարգովհամագործակցելումաքսայինմարմինների, 

պետականմարմիններիեւկազմակերպություններիհետ։ 

3.8․ Նախապատրաստելուակնարկներ, 

տեղեկատվականնամակներեւառաջարկություններ՝քրեականօրենսդրությունը

եւ (կամ) 

վարչականիրավախախտումներիմասինօրենսդրությունըկիրառելուհարցերիվ

երաբերյալ, 

եւվերլուծականնյութերըուղարկելուՄաքսայինմիությանանդամպետություննե

րիմաքսայինմարմիններ։ 



3.9 ․

 ՄշակելուեւՄիավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրությանը

ներկայացնելուառաջարկներ՝ծրագրայինմիջոցներիեւանձանցքրեականուվարչ

ականպատասխանատվությանենթարկելումասինտվյալներպարունակողտեղե

կատվականռեսուրսներիարդիականացմանվերաբերյալ։ 

3.10 ․

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն

ներիմիջոցովիրականացնելուփոխգործակցությունպետականմարմիններիհետ

։ 

3.11

 ՄասնակցելուԱշխատանքայինխմբիիրավասությանըվերաբերողհար

ցերիվերաբերյալփաստաթղթերիհամաձայնեցմանը։ 

 

4. Աշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմանկարգը 

 

4.1 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենԱշխատանքայինխմբ

իղեկավարիկամնրատեղակալիկողմից՝ըստանհրաժեշտության։ 

4.2․ Աշխատանքայինխմբինիստիանցկացմանամսաթիվը, 

օրակարգըեւվայրըորոշումէդրաղեկավարըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշ

խատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.3 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենՄիավորվածկոլեգիա

յիքարտուղարությունում։Հնարավորէ՝Աշխատանքայինխմբինիստերնանցկաց

վենտեսաժողովիռեժիմովկամկողմերիհամաձայնությամբ՝Մաքսայինմիությա

նորեւէանդամպետությանտարածքում։ 



4.4․ Աշխատանքայինխմբինիստըհամարվումէիրավազոր, 

եթեդրանմասնակցումէՄաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուր

մաքսայինծառայությունիցառնվազնմեկանդամ։ 

4.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստըվարումէԱշխատանքայինխմբիղեկավ

արըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ

ը։ 

4.6 ․

 ՈւսումնասիրվողհարցիվերաբերյալորոշումնընդունվումէԱշխատա

նքայինխմբիանդամներինիստումմասնակիցներիքվերակությամբ 

(կոնսենսուսով), ընդորում, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմաքսայինծառայությու

նունիմեկորոշիչձայն։ 

4.7 ․

 Աշխատանքայինխմբիորոշումներըձեւակերպվումենարձանագրությ

ուններով, 

որոնքստորագրվումենԱշխատանքայինխմբիանդամներիկողմիցեւհաստատվո

ւմԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմից։ 

4.8 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերիամփոփիչնյութերըներկայացվումենՄ

իավորվածկոլեգիայիքարտուղարություն։ 

4.9․ Աշխատանքայինխմբիաշխատանքայինլեզունռուսերեննէ: 
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Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 



 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվ

ածկոլեգիայինառընթեր՝մաքսայինօրենսդրությանխախտումներիոլորտումՄաքսայ

ինմիությանանդամպետություններիքրեականօրենսդրությունըեւվարչականիրավա

խախտումներիմասինօրենսդրությունըկիրառելուհարցերովաշխատանքայինխմբիկ

ազմը 

 

ՊոդգոռնայաԼյուդմիլաԳե

րմանի 

- ՌուսաստանիԴՄԾ-

իՄաքսայինքննություններիեւհետաքննությանվարչո

ւթյանպետիտեղակալ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավ

ար 

ՅաշկովՖելիքսՎալենտինի -

Մաքսանենգությանեւմաքսայինվարչականիրավախ

ախտումներիդեմպայքարիվարչությանպետիտեղակ

ալ, ԲելառուսիՀանրապետությանՊՄԿ-

իՄաքսայինքննություններիբաժնիպետ՝Աշխատանք

այինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ԲեկկալիեվԺանատԿաբեն

ի 

- ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իՄաքսանենգությանդեմպայքարիվարչությանպետի

տեղակալ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակա

լ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՑարիկովՎլադիմիրՄիխայ

իլի 

- 

Մաքսանենգությանեւմաքսայինվարչականիրավախ

ախտումներիդեմպայքարիվարչությանՄաքսայինքն

նություններիբաժնիպետիտեղակալ 



ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԿադիրկուլովաՈւլժալգաս

Կագազբայի 

- ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իՄաքսանենգությանդեմպայքարիվարչությանՎարչ

ականպրակտիկայիբաժնիպետ 

ՏաշենովաԱյնուրԿիդիռբե

կի 

- 

Մաքսանենգությանդեմպայքարիգլխավորմասնագե

տ 

ԺումաԵրդենԵրիկի - 

ՄաքսանենգությանդեմպայքարիվարչությանՀետաք

ննությանբաժնիպետիժամանակավոր 

.պաշտոնակատար. 

ՏլեուբերդիեվաԱիդաԵսետ

ի 

- 

ՀետմաքսայինհսկողությանվարչությանՄաքսայինս

տուգումներիկազմակերպմաննկատմամբհսկողությ

անբաժնիգլխավորմասնագետ 

ԴավիդովԱնդրեյՎլադիմիր

ի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչության

Ապրանքներիմաքսազերծմանեւհայտարարագրմանբ

աժնիգլխավորմասնագետ 

ՌախիմգոժինԴիդարՍաբի

րժանի 

- 

ԻրավականապահովմանվարչությանՄաքսայինօրեն

սդրությանկատարելագործմանեւիրավականփորձա

քննությանբաժնիգլխավորմասնագետ 

ՇաիմովԺանատԱբլայի - 

ՄաքսայինեկամուտներիվարչությանՄաքսայինվճա

րներիեւհարկերիմեթոդաբանությանբաժնիգլխավոր



մասնագետ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԿոզլովՎյաչեսլավԻվանի - 

Մաքսայինքննություններիեւհետաքննությանվարչու

թյանպետիտեղակալ 

ՍերեբրոԱլեքսեյՎասիլիի 

- 

Մաքսայինքննություններիեւհետաքննությանվարչու

թյանՀետաքննությանկազմակերպմանբաժնիպետ 

ՍուխորուկովԴենիսԱլեքս

անդրի 

- 

Մաքսայինքննություններիեւհետաքննությանվարչու

թյանՎարչականքննություններիկազմակերպմանբա

ժնիպետիժամանակավոր .պաշտոնակատար։. 
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Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվ

ածկոլեգիայինառընթերմաքսայինփորձաքննությանեւփորձագիտականհետազոտո

ւթյուններիհարցերովաշխատանքայինխմբիմասին 

 

1. Ընդհանուրդրույթներ 

 

1.1 ․

 ՍույնՀիմնադրույթըսահմանումէՄաքսայինմիությանանդամպետությ

ուններիմաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերմաքսայ

ինփորձաքննությանեւփորձագիտականհետազոտություններիհարցերովաշխա

տանքայինխմբի (այսուհետ՝Աշխատանքայինխումբ) հիմնականիրավունքները, 

նպատակները, խնդիրներնուգործառույթները։ 

1.2 ․

 ԱշխատանքայինխումբըՄաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերկոլեգիալմարմի

նէ (այսուհետ՝Միավորվածկոլեգիա)։ 

1.3 ․

 ԻրգործունեությանընթացքումԱշխատանքայինխումբնառաջնորդվու

մէՄաքսայինմիությանմաքսայինօրենսգրքով, 

«Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա



վորվածկոլեգիայիմասին» 2011 թվականիհունիսի 22-իպայմանագրով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների՝Մաքսայինմիությունումմաքսայի

նիրավահարաբերություններըկարգավորողայլմիջազգայինպայմանագրերով, 

ԵվրԱզԷՍ-իմիջպետականխորհրդի 

(Մաքսայինմիությանբարձրագույնմարմնի), 

Եվրասիականտնտեսականբարձրագույնխորհրդի, 

Մաքսայինմիությանհանձնաժողովի, 

Եվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիորոշումներով, 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիա

վորվածկոլեգիայիընթացակարգայինկանոններով։ 

1.4 ․

 Աշխատանքայինխմբիստեղծմանեւդրաաշխատանքներիդադարեցմա

նմասինորոշումնընդունվումէՄիավորվածկոլեգիայիկողմից։ 

1.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբիկազմըհաստատվումէՄիավորվածկոլեգիայիո

րոշմամբ։ 

1.6․ Աշխատանքայինխմբիղեկավարըեւղեկավարիտեղակալը, 

ըստՄաքսայինմիությանանդամպետություններիթվի, 

նշանակվումենՄիավորվածկոլեգիայիորոշմամբ՝Աշխատանքայինխմբիանդամ

ներիկազմից։ 

1.7․ Աշխատանքայինխմբիղեկավարը՝ 

- ղեկավարումէԱշխատանքայինխմբիգործունեությունը. 

-

 անձնականպատասխանատվությունէկրումԱշխատանքայինխմբիվրադ

րվածխնդիրներիկատարմանհամար. 

-



 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումՄաքսայինմիությ

անանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիֆունկցիոնալստորաբ

աժանումներիպաշտոնատարանձանց՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիկազմ

ումընդգրկելու (կազմիցհեռացնելու) 

մասինառաջարկներըեւհամակարգումէմաքսայինփորձաքննությանեւփորձագ

իտականհետազոտություններիհարցերովՄիավորվածկոլեգիայիորոշումներին

ախագծերինախապատրաստմանաշխատանքը. 

- վարումէԱշխատանքայինխմբինիստը՝օրակարգինհամապատասխան. 

-

 համակարգումէաշխատանքըեւմասնակցումԱշխատանքայինխմբիաշխ

ատանքիպլաններինախագծերինախապատրաստմանը. 

- ուումնասիրումէ, 

քննարկումեւձեւավորումէԱշխատանքայինխմբիանդամներիկազմը 

(ցուցակը)՝Միավորվածկոլեգիայիհաստատմանըներկայացնելուհամար. 

-

 հարցումներէուղարկումմաքսայինփորձաքննությանեւփորձագիտակա

նհետազոտություններիհարցերովՄաքսայինմիությանանդամպետությունների

Աշխատանքայինխմբիանդամներին, 

ինչպեսնաեւիրականացնումէներկայացվողտեղեկություններիհավաքումնուվե

րլուծությունը.  

- համակարգումեւկազմակերպումէփորձիփոխանակման, 

որակավորմանբարձրացման, համատեղգիտագործնականհամաժողովների, 

գործնականսեմինարներիեւկրթականդասընթացներիանցկացմանգծովաշխա

տանքները 

-

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմաննախապա

տրաստումը. 



-

 տեղեկացնումէԱշխատանքայինխմբիանդամներինԱշխատանքայինխմ

բինիստիանցկացմանամսաթվի, ժամիեւվայրի, 

քննարկմանհամարնախատեսվածհարցերի 

(այդթվում՝կապիէլեկտրոնայինուղիներով) մասինոչուշ, 

քաննիստիցտասըօրացուցայինօրառաջ. 

-

 ԱշխատանքայինխմբիանդամներինհայտնումէԱշխատանքայինխմբինի

ստերումքննարկվողհարցերիվերաբերյալնյութերումառկատեղեկություններիե

ւտվյալներիմասին. 

- ապահովումէԱշխատանքայինխմբինիստերիանցկացումը. 

- կազմումէԱշխատանքայինխմբինիստերիարձանագրությունը. 

-

 ԱշխատանքայինխմբինեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմ

աքսայինծառայություններիանդամներինէուղարկումԱշխատանքայինխմբինի

ստերիհաստատվածարձանագրությունը. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումՄաքսայինմիությ

անանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիֆունկցիոնալստորաբ

աժանումներիպաշտոնատարանձանց՝Աշխատանքայինխմբիանդամներիկազմ

ումընդգրկելու (կազմիցհեռացնելու) 

մասինառաջարկներ՝Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծա

ռայություններիներկայացմամբ. 

-

 ՄիավորվածկոլեգիայիհաստատմաննէներկայացնումԱշխատանքային

խմբիաշխատանքներիպլաններինախագծերը. 

-



 բաշխումէպարտականություններնԱշխատանքայինխմբիանդամներիմ

իջեւ. 

-

 իրիրավասությանշրջանակներումստորագրումէծառայողականփաստ

աթղթեր․ 

-

 միջոցներէձեռնարկումԱշխատանքայինխմբիաշխատանքիմակարդակի

եւարդյունավետությանբարձրացմանուղղությամբ. 

-

 Աշխատանքայինխմբիղեկավարիբացակայությանժամանակահատված

ումնրագործառույթները, ըստհերթականության, 

վերապահումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներիցմեկին. 

-

 իրականացնումէԱշխատանքայինխմբիորոշումներիեւհանձնարարակ

աններիկատարման, 

ինչպեսնաեւդրանցկատարմանժամկետներինկատմամբհսկողություն. 

1.8 ․

 Աշխատանքայինխմբիղեկավարիբացակայությանդեպքումնրագործա

ռույթներնիրականացնումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալներիցմե

կը։ 

1.9 ․

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություն

ներիպաշտոնատարանձինքընդգրկվումենԱշխատանքայինխմբիկազմումեւհե

ռացվումենԱշխատանքայինխմբիկազմիցՄաքսայինմիությանանդամպետությո

ւններիմաքսայինծառայություններիղեկավարներիներկայացմամբ: 

1.10 ․

 ԱշխատանքայինխմբիաշխատանքիպլանըձեւավորվումէՄաքսայինմ



իությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիառաջարկներիհի

մանվրա, 

ստորագրվումէԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմիցեւուղարկվումէՄիավո

րվածկոլեգիայիքարտուղարություն։ 

 

2. Աշխատանքայինխմբիհիմնականնպատակները, 

խնդիրներնուգործառույթները 

 

2.1.

 Մաքսայինմիությունումմաքսայինիրավահարաբերություններըկարգ

ավորողմաքսայինմիությանհարցերովանդամպետություններիմիջազգայինպայ

մանագրերումեւՄաքսայինմիությանմաքսայինօրենսդրությանմեջփոփոխությո

ւններուլրացումներկատարելուվերաբերյալառաջարկներիքննարկումեւնախա

ձեռնում։ 

2.2.

 Փոխգործակցությունմաքսայինփորձաքննությանեւփորձագիտական

հետազոտություններիհարցերովՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմ

աքսայինծառայություններիմիավորվածկոլեգիայինառընթերայլաշխատանքայ

ինխմբերիհետ: 

2.3. 

ՄաքսայինգործունեությանփորձաքննությանապահովմանմասովՄաքսայինմի

ությանանդամպետություններիմիջազգայինհամաձայնագրերիիրագործմանա

պահովում։ 

2.4. Փորձագիտականգործունեությաններդաշնակեցում, 

որնիրականացվումէմաքսայիննպատակներով, 

գիտամեթոդականաշխատանքներիհամակարգումեւՄաքսայինմիությանանդա

մպետություններումմաքսայինփորձաքննությանորակիբարձրացում։ 



2.5.

 Մաքսայինփորձաքննությանզարգացմանգերակաուղղություններիսա

հմանումեւՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններո

ւմփորձագիտականգործունեությանգիտամեթոդականեւնորմատիվիրավական

ապահովմանհամարառաջարկություններիմշակում։ 

2.6.

 Մաքսայինփորձաքննությանմեթոդականապահովմանգերակաուղղո

ւթյուններիգծովգիտահետազոտականաշխատանքներիպլաններիհամակարգու

մ, գիտականմշակումներիգրախոսությանկազմակերպում, 

փորձագիտականմեթոդիկաներիվավերացումեւմիջլաբորատորհամեմատակա

նփորձարկումներիանցկացում։ 

2.7․ Փորձիփոխանակմանկազմակերպում, 

այդթվում՝նորմեթոդներիեւմեթոդիկաներիյուրացմաննպատակովհամատեղգի

տագործնականհամաժողովների, գործնականսեմինարների, 

դասընթացներիանցկացմանմիջոցով։ 

2.8. Մաքսայինփորձաքննությաննշանակման, 

անցկացմանեւգնահատմանկարգըկարգավորողգործողօրենսդրությանկատար

ելագործմաննպատակովփորձիփոխանակմանվերլուծությունեւկազմակերպու

մ։ՏվյալհարցերիվերաբերյալՄաքսայինմիությաննորմատիվեւնորմատիվ-

տեխնիկականակտերինախագծերինախապատրաստում։ 

2.9.

 Միջազգայինստանդարտներիպահանջներըպրակտիկգործունեությա

նմեջներդնելուհիմանվրամաքսայինփորձաքննությանորակիբարձրացմանապ

ահովմանվերաբերյալառաջարկներիմշակում։ 

2.10.

 Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմիններու

մանցկացվողՄաքսայինփորձաքննությանեղանակների (ձեւերի), 



ինչպեսնաեւփորձագիտականմասնագիտություններիեւփորձագետներիպատր

աստմանծրագրերիմիասնականացմանաշխատանքներիիրականացում։Փորձա

գիտականպրակտիկայումմաքսայինփորձաքննությաննորեղանակներ 

(տեսակներ) 

եւինովացիոնփորձագիտականտեխնոլոգիաներներդնելուվերաբերյալառաջար

կություններինախապատրաստում։ 

2.11. Փորձագետներիատեստավորման, 

որակավորումըբարձրացնելուեւփորձագիտականեզրակացություններիգրախո

սությաննկատմամբմիասնականացվածմեթոդականմոտեցումներիմշակում։ 

2.12.

 Մաքսայինփորձաքննություններիրականացնելիսկիրառվողմեթոդնե

րիեւմեթոդիկաներիպիտանիությանչափագիտականհավաստմանընթացակար

գիանցկացմանգծովփորձիփոխանակմանկազմակերպում։ 

 

3. Աշխատանքայինխմբիիրավունքները 

 

ԻրվրադրվածխնդիրներիկատամանհամարԱշխատանքայինխումբնիրավ

ունքունի՝ 

3.1 ․

 Միավորվածկոլեգիայիանդամներիուսումնասիրությանըներկայացնե

լուառաջարկներ՝Աշխատանքայինխմբիիրավասությանմեջմտնողհարցերիվեր

աբերյալ։ 

3.2 ․

 ՄշակելուեւառաջարկներներկայացնելուՄիավորվածկոլեգիայիորոշ

ումներիհրապարակման, փոփոխությանեւ (կամ) 

չեղյալհայտարարելումասին՝իրիրավասությանսահմաններում։ 



3 ․ 3 ․

 ՊահանջելուեւսահմանվածկարգովՄաքսայինմիությանանդամպետո

ւթյուններիմաքսայինծառայություններիցստանալուԱշխատանքայինխմբիգործ

ունեությանհետկապվածհարցերիվերաբերյալփաստաթղթերեւտեղեկություննե

ր, նյութերեւհամապատասխանեզրակացություններ։ 

3.4 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերինմասնակիցդարձնելուՄաքսայինմիո

ւթյանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիպաշտոնատարանձ

անց՝Աշխատանքայինխմբիգործունեությանհետկապվածհարցերըքննարկելուհ

ամար։ 

3.5 ․

 ՄասնակցելուԱշխատանքայինխմբիիրավասությանըվերաբերողհար

ցերովփաստաթղթերիհամաձայնեցմանը։ 

 

4. Աշխատանքայինխմբինիստերիանցկացմանկարգը 

 

4.1 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենԱշխատանքայինխմբի

ղեկավարիկամնրատեղակալիկողմից՝ըստանհրաժեշտության։ 

4.2․ Աշխատանքայինխմբինիստիանցկացմանամսաթիվը, 

օրակարգըեւվայրըորոշումէդրաղեկավարըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխ

ատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.3 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվումենՄիավորվածկոլեգիայ

իքարտուղարությունում։Հնարավորէ՝Աշխատանքայինխմբինիստերնանցկացվ

ենտեսաժողովիռեժիմովկամկողմերիհամաձայնությամբ՝Մաքսայինմիությանո



րեւէանդամպետությանտարածքում։ 

4.4․ Աշխատանքայինխմբինիստըհամարվումէիրավազոր, 

եթեդրանմասնակցումէՄաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմ

աքսայինծառայությունիցառնվազնմեկանդամ։Հնարավորէփորձաքննություննե

րիկամփորձագիտականհետազոտություններիանցկացմանհամապատասխան

ուղղություններովՄաքսայինմիությանանդամպետություններիցիրավասումաս

նագետներիներկայությունը։ 

4.5 ․

 ԱշխատանքայինխմբինիստըվարումէԱշխատանքայինխմբիղեկավա

րըկամնրահանձնարարությամբ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալը։ 

4.6 ․

 Ուսումնասիրվողհարցիվերաբերյալորոշումնընդունվումէնիստիննե

րկագտնվողԱշխատանքայինխմբիանդամներիքվեարկությամբ 

(կոնսենսուսով), ընդորում, 

Մաքսայինմիությանանդամպետությանյուրաքանչյուրմաքսայինծառայություն

ունիմեկվճռորոշձայն: 

4.7 ․

 Աշխատանքայինխմբիորոշումներըձեւակերպվումենարձանագրությ

ուններով, 

որոնքստորագրվումենԱշխատանքայինխմբիանդամներիկողմիցեւհաստատվո

ւմԱշխատանքայինխմբիղեկավարիկողմից։ 

4.8 ․

 Աշխատանքայինխմբիխորհրդակցություններիամփոփիչնյութերըներ

կայացվումենՄիավորվածկոլեգիայիքարտուղարություն։ 

4.9․ Աշխատանքայինխմբիաշխատանքայինլեզունռուսերեննէ: 
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Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվ

ածկոլեգիայինառընթերմաքսայինփորձաքննությանեւփորձագիտականհետազոտո

ւթյուններիհարցերովաշխատանքայինխմբիկազմը 

ՏոկարեւՊյոտրԻվանի - ՌուսաստանիԴՄԾ-

իԿենտրոնականփորձագիտաքրեականմաքսայինվ

արչությանպետ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավար 

ՊոլյակովՅուրիՍերգեյի - 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինմարմիննե

րիԿադրերիորակավորմանբարձրացմանեւվերապ

ատրաստմանպետականինստիտուտիԱպրանքագ

իտությանեւմաքսայինփորձաքննությանամբիոնիվ

արիչ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ԻբրաեւաՍանդուգաշԵր

տայի 

- ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իԿենտրոնականմաքսայինլաբորատորիայիպետի

տեղակալ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակ

ալ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԳուպոլովիչՌոմանՄեֆո

դիի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությ

անՄաքսայինհսկողությանկազմակերպմանեւտեխ

նոլոգիաներիարդյունավետությանվերլուծությանբ



աժնիգլխավորտեսուչ 

ԿալչիցկայաՕլգաՎալեն

տինի 

- 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինմարմիննե

րիԿադրերիորակավորմանբարձրացմանեւվերապ

ատրաստմանպետականինստիտուտիԱպրանքագ

իտությանեւմաքսայինփորձաքննությանամբիոնիդ

ոցենտ 

ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ԿուանդիկովԱլմասԲակ

իտի 
- Կենտրոնականմաքսայինլաբորատորիայիպետ 

ԻլյասովաԱյնագուլԵրմե

կի 

- 

Կենտրոնականմաքսայինլաբորատորիայիպետիտ

եղակալ 

ԿարիբաեւաԱկբայանԿո

ւդայբերգենի 

- 

ԿենտրոնականմաքսայինլաբորատորիայիՖիզիկա

քիմիականուսումնասիրություններիբաժնիպետ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՄետելկովՍերգեյՆիկոլա

յի 

- 

Կենտրոնականփորձագիտաքրեականմաքսայինվ

արչությանպետիառաջինտեղակալ 

ԿուզմինՍերգեյԱնատոլի

ի 

- 

Կենտրոնականփորձագիտաքրեականմաքսայինվ

արչությանպետիտեղակալ 

ԽորշեւԴմիտրիՅուրիի 

- 

Կենտրոնականփորձագիտաքրեականմաքսայինվ

արչությանպետիտեղակալ։ 
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Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվ

ածկոլեգիայինառընթերՄաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինմարմ

իններումռիսկերիկառավարմանհամակարգիզարգացմանգծովաշխատանքայինխմբ

իկազմը 

ՇկուրկինԲորիսՎալերիի - 

Դաշնայինմաքսայինծառայությանղեկավարիխորհրդ

ական՝Աշխատանքայինխմբիղեկավար 

ՕրլովսկիՎլադիմիրՆիկոլա

յի 

- ԲելառուսիՀանրապետությանՊՄԿ-

իՄաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությա

նպետ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ԴոսմուրատովաՆուրգուլԳ

ինայատոլլայի 

- ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իՌիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչութ

յանպետ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՊետրովսկիԿիրիլԳեննադի

ի 

- 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարներիվ

արչությանպետիտեղակալ 

ՊլանինԱնդրեյԱլեքսանդրի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչության

պետիտեղակալ 

ՊրուդնիչենկոՍերգեյՊավե - 



լի Մաքսանենգությանեւմաքսայինվարչականիրավախա

խտումներիդեմպայքարիվարչությանպետիտեղակալ 

ԲաբուլԵվգենիԻվանի 

- 

Հետմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությ

անպետ 

ԴավիդովԴենիսՆիկոլայի 

- 

ՄինսկիկենտրոնականմաքսատանՌիսկերիվերլուծու

թյանեւկառավարմանբաժնիպետ 

ԲարանովսկիԱնատոլիՆիկ

ոլայի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչության

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանեւտեխնոլոգ

իաներիարդյունավետությանվերլուծությանբաժնիգլխ

ավորտեսուչ 

ԴեմիդովիչԱլեքսեյԼեոնիդի - 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարներիվ

արչությանՍակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինա

րժեքիմեթոդաբանությանբաժնիպետ 

ԿաբակովՎլադիմիրՍերգեյ

ի 

- 

Սակագնայինկարգավորմանեւմաքսայինվճարներիվ

արչությանպետիտեղակալ 

ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՎոլկովԱլեքսանդրՆիկոլայ

ի 

- 

Ռիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչությ

անպետիտեղակալ 

ՄաուբաեւԿայրատՈւրգեն

իշբայի 

- 

Մաքսայինեկամուտներիվարչությանպետիտեղակալ 



ՊակՆիկոլայՎիտալիի - 

Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանպետիտեղակ

ալ 

ՍմագուլովՌենատԳաբդուլ

լայի 

- 

Ռիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչությ

անՄոնիթորինգիեւռիսկերիկառավարմանբաժնիպետ 

ԱլիասխարովաԳուլժանա

տԱլիխանի 

- 

ՄաքսայինեկամուտներիվարչությանՄաքսայինարժե

քիեւգներիուսումնասիրություններիմեթոդաբանությ

անբաժնիպետ 

ԱշիմովաԳուլնուրԱկիլբեկ

ի 

-

ՀետմաքսայինհսկողությանվարչությանՄոնիթորինգ

իեւպլանավորմանբաժնիպետ 

ԵսմագամբետովԱզատՌաշ

իտի 

- 

Ռիսկերիվերլուծությանեւվիճակագրությանվարչությ

անՄոնիթորինգիեւռիսկերիկառավարմանբաժնիգլխ

ավորմասնագետ 

ԴավիդովԱնդրեյՎլադիմիր

ի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչության

Ապրանքներիմաքսազերծմանեւհայտարարագրմանբ

աժնիգլխավորմասնագետ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՍելեզնյովՎալերիԻվանի 

- 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությ

անգլխավորվարչությանպետ 

ԵգորովԱնտոնՍերգեյի - 



Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանպետիտեղակալ 

ՉիրկովԴմիտրիՆիկոլայի - 

Մաքսայինձեւակերպմանեւմաքսայինհսկողությանկա

զմակերպմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ 

ՄորոզենկովԱլեքսանդրԱլ

եքսանդրի 

- 

Մաքսայինձեւակերպմանեւմաքսայինհսկողությանկա

զմակերպմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ 

ԳուսկովԱլեքսանդրԲորիս

ի 

- 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ 

ԿռիլովԱլեքսանդրԱնատոլ

իի 

- 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիպետ 

ՌազումկովաՆադեժդաԼեւ

ի 

- 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիպետիտեղակ

ալ 

ՉերնիկովԴենիսԱլեքսանդ

րի 

- 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկա

րգավորմանգլխավորվարչությանբաժնիգլխավորտես

ուչ։ 

 

  



Հավելվածթիվ 10 

Մաքսայինմիությանանդամպետությունների

մաքսայինծառայություններիմիավորվածկոլե

գիայիթիվ 3/3 որոշման 

 

Մաքսայինմիությանանդամպետություններիմաքսայինծառայություններիմիավորվա

ծկոլեգիայինառընթերապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողությանզարգա

ցմանեւկիրառմանգծովաշխատանքայինխմբիկազմը 

ՍելեզնյովՎալերիԻվանի - ՌուսաստանիԴաշնությանԴՄԾ-

իԱպրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողու

թյանգլխավորվարչությանպետ՝Աշխատանքայինխմբ

իղեկավար 

ԲաբուլԵվգենիԻվանի - ԲելառուսիՀանրապետությանՊՄԿ-

իՀետմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչո

ւթյանպետ՝Աշխատանքայինխմբիղեկավարիտեղակ

ալ 

ԲեյսենովՄարատԺումաժա

նի 

- ՂազախստանիՀանրապետությանՖՆՄՀԿ-

իՀետմաքսայինհսկողությանվարչությանպետ՝աշխա

տանքայինխմբիղեկավարիտեղակալ 

ԲելառուսիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՌիժովԿոնստանտինՍտեփ

անի 

- 

Հետմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչու

թյանպետիտեղակալ 

ՇոբիկովԱնդրեյԱնատոլիի Հետմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչու

թյանՀետմաքսայինհսկողությանկազմակերպմանբա



ժնիպետ 

ԽամիցեւիչԴմիտրիԼեոնիդ

ի 

ՄաքսանենգությանեւՎՄԻ-ի 

(վարչականմաքսայինիրավախախտումների) 

դեմպայքարիվարչությանՄաքսանենգությանեւՎՄԻ-

իդեմպայքարիբաժնիպետ 

ԲարանովսկիԱնատոլիՆիկ

ոլայի 

- 

Մաքսայինհսկողությանկազմակերպմանվարչությա

նՄաքսայինհսկողությանկազմակերպմանեւտեխնոլ

ոգիաներիարդյունավետությանվերլուծությանբաժնի

գլխավորտեսուչ 

ՂազախստանիՀանրապետությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՊակՆիկոլայՎիտալիի 

- 

Հետմաքսայինհսկողությանվարչությանպետիտեղա

կալ 

ԱբդուլովՆուրբոլատՍագի

դուլլայի 

- 

ՀետմաքսայինհսկողությանվարչությանՍտուգումնե

րիկազմակերպմանհսկողությանբաժնիպետ 

ԱշիմովաԳուլնուրԱկիլբեկ

ի 

-

ՀետմաքսայինհսկողությանվարչությանՄոնիթորինգ

իեւպլանավորմանբաժնիպետ 

ԵլեուժանովաԴանաԽաբզ

ատի 

- 

ՀետմաքսայինհսկողությանվարչությանՊայմանակա

նորենբացթողնվածապրանքներիհսկողությանբաժն

իպետ 

ՌուսաստանիԴաշնությանմաքսայինծառայությունից՝ 

ՅագոդկինաԵլենաՎլադիմի - 



րի Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկ

արգավորմանգլխավորվարչությանպետիառաջինտե

ղակալ 

ԵգորովԱնտոնՍերգեյի - 

Դաշնայինմաքսայինեկամուտներիեւսակագնայինկ

արգավորմանգլխավորվարչությանպետիտեղակալ 

ՄարտինովՎիկտորՎասիլի

ի 

- 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողութ

յանգլխավորվարչությանՄոնիթորինգիեւվերլուծությ

անբաժնիպետ 

ԳոշեւաՕլգաԱլեքսեյի - 

Ապրանքներիբացթողումիցհետոմաքսայինհսկողութ

յանգլխավորվարչությանԱպրանքներիբացթողումից

հետոմաքսայինհսկողությանժամանակՌուսաստան

իԴաշնությանմաքսայինօրենսդրությանկիրառմանմ

եթոդաբանությանեւփորձիբաժնիգլխավորպետակա

նմաքսայինտեսուչ։ 
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