
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային 

ծառայությունների միավորված կոլեգիա 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

3 հոկտեմբերի 2013 թվականի թիվ 9/8

քաղ. Ակտաու 

Մաքսային միության մաքսային փորձագետի(ների) եզրակացության 

տիպային ձեւը հաստատելու մասին 

Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների 

միավորված կոլեգիան 

ՈՐՈՇԵՑ՝ 

1. Հաստատել մաքսային փորձագետի(ների) եզրակացության տիպային 

ձեւը (հավելվածը): 

2. Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ-ին (ԿՄԼ, Մ.Մ. Եսիմովա), 

Բելառուսի Հանրապետության ՊՄԿ-ին (ՄՀԿՎ, Վ.Ն. Օրլովսկի) եւ Ռուսաստանի 

ԴՄԾ-ին (ԿՓՔՄՎ, Պ.Ի. Տոկարեւ)՝ փորձագիտական-հետազոտական 

աշխատանքներ կատարելիս ղեկավարվել Մաքսային միության փորձագետի 

եզրակացության տիպային ձեւով: 

 

Նախագահ՝  Ա. Յու. Բելյանինով 

Նախագահի տեղակալ՝  Գ.Կ. Ամրին 

Բելառուսի Հանրապետության 

ՊՄԿ-ի նախագահի տեղակալ, 

Միավորված կոլեգիայի անդամ՝ 

 

Ս.Վ. Բորիսյուկ 
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Հավելված 

Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների միավորված 

կոլեգիայի թիվ 9/8 որոշման 

 

Մաքսային միության 

մաքսային փորձագետի(ների) 

եզրակացության տիպային ձեւ 

_________________________________________________________________________ 
(մաքսային փորձաքննություն իրականացնող մաքսային մարմնի անվանումը, գտնվելու վայրը) 

Ինձ (մեզ)՝ 

________________________________________________________________________ 
(մաքսային փորձաքննություն իրականացնող մաքսային մարմնի անձի (անձանց) պաշտոնը) 

«____»________20___թվականի մաքսային փորձաքննություն նշանակելու մասին 

որոշման կապակցությամբ 

ըստ՝ ____________________________________________________________________ 
մաքսային հսկողության փաստաթղթերի վավերապայմանները (ԱՀ–ի թիվը, ՄՃՓ 

գրքույկը, տրանսպորտային (փոխադրման), առեւտրային եւ այլ փաստաթղթերը) 

մաքսային փորձաքննություն իրականացնող մաքսային մարմնի ղեկավարի 

կողմից 

_________________________________________________________________________ 
(մաքսային փորձաքննություն իրականացնող մաքսային մարմնի անվանումը) 

պարզաբանված են մաքսային փորձագետի՝ Մաքսային միության մաքսային 

օրենսգրքի 140-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքները եւ 

պարտականությունները: 

Մաքսային փորձագետների՝ ի սկզբանե կեղծ եզրակացություն տալու համար 

Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի __________ հոդվածով 
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պատասխանատվության ենթարկվելու մասին նախազգուշացվել եմ (ենք): 

______________ 
(ստորագրությունը) 

__________________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

 «____»______________20____թ. 

______________ 
(ստորագրությունը) 

__________________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

 «____»______________20____թ. 

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ(ՆԵՐԻ) ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

թիվ ___________ կազմվել է «_______»____________20___թվականին____________ 

Ես (մենք)՝ ________________________________________________________________ 
(մաքսային փորձաքննություն իրականացնող մաքսային մարմնի փորձագետի(ների) 

անվան սկզբնատառերը, ազգանունը(ները)) 

որակավորումը՝___________________________________________________________ 
(կրթությունը, մասնագիտությունը, որը նշված է կրթության մասին 

փաստաթղթում, փորձագիտական մասնագիտության վերաբերյալ 

տեղեկություններ, փորձագիտական աշխատանքի ստաժ եւ այլն) 

«___»_____20___թվականի մաքսային փորձաքննություն նշանակելու մասին 

որոշման հիման վրա 

ըստ____________________________________________________________________, 
մաքսային հսկողության փաստաթղթերի վավերապայմանները (ԱՀ–ի թիվը, ՄՃՓ 

գրքույկը, տրանսպորտային (փոխադրման), առեւտրային եւ այլ փաստաթղթերը) 

_________________________________________________________________________ 
(նշվում է մաքսային փորձաքննության նշանակման մասին որոշում կայացրած մաքսային 

մարմնի պաշտոնատար անձը) 

իրականացրեցինք մաքսային փորձաքննություն՝ «______»_____20____թվականի 

_____ ժամի ______ րոպեից մինչեւ «_______»_______20___թվականի ____ ժամի 

_____ րոպեն ընկած ժամանակահատվածում: 
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Մաքսային փորձաքննության ներկայացվել են՝ 

1. 

2. 

3. 

(փորձանմուշները (նմուշները) եւ կցվող փաստաթղթերով նյութերը՝ Մաքսային միության 

անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի 2012 թվականի 

դեկտեմբերի 7-ի թիվ 6/14 որոշմամբ հաստատված ցանկին համապատասխան) 

Մաքսային փորձագետի(ների) կողմից լուծման համար ներկայացված 

հարցերը՝ 

1. 

2. 

3. 

 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԱՍ 

1. Արտաքին զննում 

1.1. (տարբեր մասնագիտությունների մաքսային փորձագետների կողմից 

զննում անցկացնելու դեպքում)  

Մաքսային փորձագետ (առաջին մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Մաքսային փորձագետ (երկրորդ մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 
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2. Հետազոտություն 

2.1. (տարբեր մասնագիտությունների մաքսային փորձագետների կողմից 

հետազոտություն անցկացնելու դեպքում)  

Մաքսային փորձագետ (առաջին մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Մաքսային փորձագետ (երկրորդ մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 

 

3. Սինթեզող մաս (անհրաժեշտության դեպքում) 

Մաքսային փորձագետ (առաջին մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Մաքսային փորձագետ (երկրորդ մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 
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ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ 

1. 

2. 

3. 

Մաքսային փորձագետ (առաջին մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Մաքսային փորձագետ (երկրորդ մասնագիտության) 

______________________ 
(անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 
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