ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
<<ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության

2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ՀՕ-233-Ն օրենքի (այսուհետ օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 15-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
<<Մարդատար-տաքսի

ավտոմոբիլով

փոխադրում

(տաքսամոտորային

փոխադրում)`թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով ուղևորների և ուղեբեռների պատվերով
(անկախ պատվերի ձևից) վճարովի փոխադրման գործունեություն:>>:
Հոդված 2. Օրենքի 17-րդ հոդվածի`

1. 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
<<2.

Մարդատար-տաքսի

ավտոմոբիլով

փոխադրումներ

իրականացնողների

ավտոտրանսպորտային միջոցները պետք է կահավորված լինեն ՝
1) տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցի համարստուգաչափվածսակաչափիչով
(տաքսոմետրով)

կամ

համապատասխան

ծրագրային

հավելվածներով

ներբեռնված

էլեկտրոնային սարքերով,
2)

տաքսի

ծառայություն

մատուցող

կազմակերպության

կամ

անհատ

ձեռնարկատիրոջ և տվյալ տրանսպորտային միջոցի վարորդի մասին տեղեկատվությամբ.
3) գնացուցակով, որն առնվազն պետք է ներառի ուղևորափոխադրման նվազագույն
արժեքը (առկայության դեպքում), ուղևորափոխադրման սակագինը, նստելավարձի և
(կամ) սպասելավարձի մասին (առկայության դեպքում) տեղեկատվությունը:>>:
2. 2-րդ մասից հետո լրացնել նոր 2.1-ին մաս՝
<<2.1.

Մարդատար-տաքսի

ավտոմոբիլով

փոխադրումներում

ներգրավված

ավտոտրանսպորտային միջոցները կարող են կահավորված լինել կազմակերպության
պատկերանիշով (լոգոտիպով) կամ ավտոմոբիլի տանիքին«ՏԱՔՍԻ» գրառմամբ կամ
շախմատաձև դեղին և սև տարբերանշանով, որի դեպքում

թափքի կողային մասում

պետք է առկա լինի շախմատաձև դեղին և սև տարբերանշան, ուղևորափոխադրման
նվազագույն

արժեքը

նստելավարձի

և

(առկայության
(կամ)

դեպքում),

սպասելավարձի

ուղևորափոխադրման
մասին

(առկայության

սակագինը,
դեպքում)

տեղեկատվությունը:>>:
3. 4-րդ մասից հետո լրացնել նոր 5-րդմաս հետևյալ բովանդակությամբ.
<<5.30

և

ավելի

ավտոտրանսպորտային

միջոցներով

տաքսամոտորային

փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը
պետք է փոխադրումներում ներգրավեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխադրման
համար նախատեսված նվազագույնը մեկ ավտոտրանսպորտային միջոց:>>:
Հոդված 3. Օրենքի 18-րդ հոդվածի

1. 5-րդ մասի 3-րդ պարբերությունում <<տաքսոմետրի>> բառը փոխարինել
<<սակաչափիչի (տաքսոմետրի)>> բառերով:
2.

8-րդ

մասից

հետո

լրացնել

նոր

9-րդ,

10-րդև

11-րդ

մասերհետևյալ

բովանդակությամբ.
<<9. Պատվերներ (էլեկտրոնային հարթակներով, հեռախոսով, ռադիոկապով և այլ
միջոցներով)
պարտավոր

ձևակերպող

կազմակերպությունները

ենպատվերները

փոխանցել

միայն

և

անհատ

ձեռնարկատերերը

մարդատար-տաքսի

ուղևորափոխադրումների կազմակերպմանլիցենզիա ունեցող

ավտոմոբիլով

կազմակերպություններին,

անհատ ձեռնարկատերերին և ֆիզիկական անձանց:
10.

Էլեկտրոնային

հարթակներով

պատվեր

ձևակերպող

և

փոխանցող

կազմակերպությունները պարտավոր են մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով օրական
մինչև

չորս

ժամ

տևողությամբուղևորափոխադրումների

կազմակերպման

համար

լիցենզիա ունեցող ֆիզիկական անձանց պատվերների փոխանցումն իրականացնել
օրական ոչ ավել քան չորս ժամը:
11. Լիազոր մարմինը էլեկտրոնային հարթակներով պատվերներ ձևակերպող
կազմակերպություններին

առցանցտրամադրում

է

մարդատար-տաքսի

ավտոմոբիլով

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության տեսակով լիցենզավորման
տվյալների բազայից օգտվելու հնարավորություն, իսկ էլեկտրոնային հարթակներով
պատվերներ
մարմնին

ձևակերպող

առցանց

կազմակերպություններըվերահսկողություն

տրամադրում

են

իրենց

տվյալների

իրականացնող

բազայից

օգտվելու

հնարավորություն՝ ապահովելով անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրության
պահանջները:>>:
Հոդված 4. 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասում <<, զբաղեցված մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլներով չմիացված լուսացուցիչով>> բառերը հանել:
Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

