Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի N 1521 -Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԳԾԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ
տնտեսական գոտիների սահմանագծին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները:
2. Ազատ տնտեսական գոտու մուտքը և ելքը գտնվում են կազմակերպչի և
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների հսկողության ներքո։

II. ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԳԾԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
3. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող այն ազատ տնտեսական
գոտիները¸ որոնց գործառնական տեսակը ենթադրում է ապրանքների ներմուծում և
արտահանում¸ պետք է սահմանազատված լինի այնպես, որպեսզի ապահովված լինի
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքից նրա տարանջատումը:
4.

Ազատ

տնտեսական

գոտու

սահմանազատումը

Հայաստանի

Հանրապետության մաքսային տարածքից պետք է կատարվի պարսպապատելու
միջոցով` այնպես, որպեսզի

բացառվի ազատ տնտեսական գոտու տարածքից

մաքսային հսկողությունից դուրս ապրանքների ներմուծման և արտահանման կամ
վնասման հնարավորությունը: Ազատ տնտեսական գոտու պարիսպը պետք է
կառուցվի ազատ տնտեսական գոտու տարածքում կառուցված շենք¸ շինություններից
այնպիսի հեռավորության վրա, որ բացառվի ազատ տնտեսական գոտու տարածքից
մաքսային հսկողությունից դուրս ապրանքների ներմուծման և արտահանման
հնարավորությունները:

5. Ազատ տնտեսական գոտու պարսպապատմանը ներկայացվում են հետևյալ
տեխնիկական պահանջները՝
1) պարիսպը պետք պատրաստված լինի քարից, բետոնից կամ այլ նյութից, որը
ապահովում է տարածքի մեկուսացվածությունը.
2) պարսպի բարձրությունը պետք է լինի 2.5 մետրից ոչ պակաս.
3) պարիսպը պետք է լինի անընդհատ ամբողջ շրջագծով` բացառությամբ
ֆիզիկական անձանց մուտքի, ելքի, ինչպես նաև ապրանքների և տրանսպորտային
միջոցների ներմուծման, արտահանման համար նախատեսված անցագրային կետերի.
4) պարսպի ամբողջ երկայնքով պետք է տեղադրված լինեն տեսախցիկներ,
այնպիսի հեռավորությամբ, որ հնարավոր լինի

ապահովել ամբողջ տարածքի

տեսանելիությունը.
5) պարիսպը պետք է լինի երկկողմանի լուսավորված (դրսից և ներսից):
6. Ազատ տնտեսական գոտու պարսպի արտաքին մասն ամբողջ երկայնքով
համարվում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահման:
7. Եթե ազատ տնտեսական գոտին հիմնվում է շենքի կամ շենքի մի քանի
հատվածում, ապա շենքի կամ շենքի այդ հատվածի պատուհանները պետք է
ցանցապատված լինեն մետաղյա ցանցերով, իսկ մուտքը և ելքը
առանձնացված

և

սահմանազատված

լինեն՝

ապահովելով

պետք է
Հայաստանի

Հանրապետության մաքսային տարածքից նրանց տարանջատումը, այնպես որ
բացառվեն ազատ տնտեսական գոտու տարածքից մաքսային հսկողությունից դուրս
ապանքների ներմուծման և արտահանման հնարավորությունները:
8. Ազատ տնտեսական գոտի համարվող շենքը կամ շենքի հատվածը պետք է
արտաքինից լինի լուսավորված:
9. Ազատ տնտեսական գոտի համարվող շենքում կամ շենքի այդ հատվածում
պետք է տեղադրված լինեն տեսահսկողության միջոցներ, որոնց տեսանելիության
ներքո գտնվի ամբողջ շենքը կամ դրա հատվածը:
10. Անվտանգության նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու
նպատակով կազմակերպիչը պետք է ապահովվի անհրաժեշտ տարածքով՝ մաքսային

և կազմակերպչի անվտանգության մարմինների կողմից տեսադիտելու համար
(անցակետ):
11. Ազատ տնտեսական գոտու անցակետին ներկայացվում են հետևյալ
տեխնիկական պահանջները`
1) անցակետը պետք է ունենա մաքսային ձևակերպումների իրականացման
համար առանձնացված տարածք.
2) անցակետը պետք է ունենա մաքսային հսկողության իրականացման համար
առանձնացված տարածք.
3)

անցակետը

պետք

է

ունենա

մաքսային

բրոքերների

համար

համապատասխան սարքավորումներով առանձնացված տարածք.
4)

անցակետը

պետք

է

ապահովված

լինի

մաքսային

մարմինների

պատասխանատու պահպանությանը հանձնված, պահպանման առանձնահատուկ
պայմաններ պահանջող (շուտ փչացող և կոտրվող, խոնավության և ջերմաստիճանի
որոշակի ռեժիմ պահանջող` դյուրավառ, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող)
ապրանքների պահպանման համար հատուկ առանձնացված և հարմարեցված
շինություններով կամ սարքավորումներով.
5) անցակետը պետք է ապահովված լինի կշռելու հնարավորություն ունեցող
էլեկտրոնային կշեռքներով (այդ թվում` ավտոմեքենաներ կշռող առնվազն 80 տոննա և
երկաթգծի` առնվազն 150 տոննա կշռելու հնարավորություն ունեցող կշեռք, եթե ազատ
տնտեսական

գոտու

տարածք

կամ

այդ

տարածքից

ապրանքների

մատակարարումները պետք է կատարվեն երկաթուղային կամ ավտոմոբիլային
տրանսպորտով).
6) անցակետը պետք է ապահովված լինի մանրակրկիտ զննման համար
անհրաժեշտ

սարքերով

և

սարքավորումներով

(ռենտգենային,

ռադիոակտիվ

միջոցների հայտնաբերման և այլն)` վերադաս մաքսային մարմնի սահմանած
պահանջներին համապատասխան.
7)

անցակետը

աշխատողներին

պետք

անհրաժեշտ

է

ապահովված
կապով

և

լինի

մաքսային

էլեկտրոնային

մարմինների
տեխնիկական

սարքավորումներով, ինտերնետային և ռադիոհեռահաղորդման կապով` մաքսային
ձևակերպումները տեղում կազմակերպելու համար.
8)

անցակետը

բեռնաթափման,

պետք

է

ապահովված

տեղափոխման

կամ

լինի

փոխադրման

ապրանքների
համար

բեռնման-

անհրաժեշտ

այլ

տեխնիկական միջոցներով.
9)

անցակետը

պետք

է

ապահովված

լինի

տեսաձայնագրման

համակարգով:
12.

Ազատ

անվտանգության

տնտեսական
ծառայության

գոտու

կազմակերպիչը

(սեփական

կամ

պետք

վարձված)

է

ապահովի

առկայությունը

և

անվտանգության սարքավորումների մշտապես սարքին վիճակում լինելը` ազատ
տնտեսական

գոտու

տարածքի

պաշտպանությունն

ու

անցագրային

ռեժիմի

հսկողությունն իրականացնելու համար, ինչպես նաև ամբողջ տարածքում կատարվող
գործողությունները հեռակառավարվող տեսախցիկներով տեսագրելու և ձայնագրելու
համար: Տեսագրված և ձայնագրված նյութերը պետք է պահպանվեն յուրաքանչյուր
օրվա համար առանձին` համակարգչում կամ ցանկացած արտաքին կրիչի վրա, որը
հնարավորություն կընձեռի պարզորոշ դիտելու և լսելու կատարված տեսագրությունն
ու ձայնագրությունը` համարակալելով ըստ այդ օրերի ամսաթվի: Տեսագրություններում
պետք է նշվեն նաև տեսագրման ամսաթիվը և ժամը: Տեսագրված և ձայնագրված
նյութերը պետք է պահպանվեն առնվազն 3 տարի:
13. Ազատ տնտեսական գոտու շահագործման ընթացքում պարիսպի վնասման
դեպքում կազմակերպիչը պարտավոր է անհապաղ վերացնել թերություններն ու
վնասումները, ընդ որում, այդ աշխատանքների կատարման ընթացքում ազատ
տնտեսական

գոտու

պատասխանատվությունը
ծառայությունները համատեղ:

անվտանգության
կրում

է

ապահովման

կազմակերպիչը

և

համար

անվտանգության

