ՀՀ ԵՐԵՎ ԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎ ԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԵՐԵՎ ԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒ Մ
ԱՎ ՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻՑ ՀԱՏՈՒ Կ ՏԱՐԱԾՔ ՏԵՂԱՓՈԽՎ ԱԾ ԱՎ ՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
25 դեկտեմբերի 2012 թ.
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ԵՐԵՎ ԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒ Մ ԱՎ ՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻՑ ՀԱՏՈՒ Կ ՏԱՐԱԾՔ
ՏԵՂԱՓՈԽՎ ԱԾ ԱՎ ՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17րդ հոդվածի 7րդ մասով`
Երևա ն քա ղա քի ա վա գա նին որոշում է.
1. Սահմանել Երևանի քաղաքային համայնքում ավտոկայանատեղից հատուկ տարածք տեղափոխված
ավտոտրանսպորտային միջոցների հաշվառման կարգը` համաձայն հավելվածի:
Երևա նի քա ղա քա պ ե տ

Տ. Մա րգա րյա ն

Հավ ելվ ած
Ե ր և ան քաղ աքի ավ ագանո ւ
20 1 2 թվ ակ անի դ եկ տեմ բ եր ի 2 5  ի
N 5 6 2  Ն ո ր ո շ մ ան

Կ Ա Ր Գ
Երևա նի քա ղա քա յին հա մա յնքում ա վտոկա յա նա տե ղից հա տուկ տա րա ծք տե ղա փոխվա ծ
ա վտոտրա նսպ որտա յին միջոցնե րի հա շվա ռմա ն
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Երևանի քաղաքային համայնքում ավտոկայանատեղից հատուկ
տարածք տեղափոխված ավտոտրանսպորտային միջոցների հաշվառման հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացությունները ունեն Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 10ի N 1293Ն որոշման հավելվածով սահմանված
հասկացությունների իմաստը:
3. Ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա կցորդը (միասին այսուհետ` ավտոտրանսպորտային միջոց)
հատուկ տարածք տեղափոխելուց անմիջապես հետո հատուկ տարածքի համար պատասխանատու անձը
կատարում է համապատասխան գրառում հատուկ մատյանում, որը հաստատվում է ավտոկայանատեղի
կազմակերպչի կամ վերջինիս լիազորված անձի կողմից:
4. Հատուկ տարածք ավտոտրանսպորտային միջոցի մուտք գործելու և հատուկ տարածքից
ավտոտրանսպորտային միջոցը բաց թողնելու ժամանակ մատյանում նշվում է հետևյալ տեղեկատվությունը.
1) հատուկ տարածք տեղափոխված (հատուկ տարածքից բաց թողնված) ավտոտրանսպորտային միջոցի
մակնիշը, հաշվառման համարանիշը,
2) հատուկ տարածքում ավտոտրանսպորտային միջոցը տեղավորելու (հատուկ տարածքից
ավտոտրանսպորտային միջոցը բաց թողնելու) ժամանակը (ամիս, ամսաթիվ, ժամ, րոպե),
3) ավտոտրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածքում պահպանելու ժամկետը (օր, ժամ),
4) ավտոտրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք տեղափոխելու արձանագրության համարը և կազմելու
ժամանակը,
5) հատուկ տարածքում ավտոտրանսպորտային միջոցի պահպանման համար հաշվարկված գանձման
ենթակա տուրքի չափը,
6) ավտոտրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք տեղափոխելու ծախսերի փոխհատուցման մասին
տվյալներ, փոխադրողի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը,

տվյալներ, փոխադրողի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը,
7) հատուկ տարածքի համար պատասխանատու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը,
8) հատուկ տարածքից բաց թողնվող ավտոտրանսպորտային միջոցի անվնաս լինելու վերաբերյալ դրա
սեփականատիրոջ, նրա լիազորած անձի կամ այն անձի, ում կցված է այն, համաձայնությունը կամ
անհամաձայնությունը, նրա անուն, ազգանուն, ստորագրությունը։
5. Հատուկ տարածքում երեք տարի ժամկետով պահպանվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
1) ավտոտրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք մուտք գործելու և հատուկ տարածքից բաց թողնելու
հաշվառման մատյանը,
2) ավտոտրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք տեղափոխելու վերաբերյալ արձանագրությունը,
3) հատուկ տարածք տեղափոխման համար հաշվարկված վճարի, իչպես նաև հատուկ տարածքում
ավտոտրանսպորտային միջոցի գտնվելու տևողության և, ըստ դրա՝ պահպանման համար գանձման ենթակա և
փաստացի գանձված գումարի չափի վերաբերյալ կտրոնները (դրանց առկայության դեպքում)։
6. Սույն կարգի 5րդ կետում նշված ժամկետը լրանալուց հետո կարգի 5րդ կետում նշված փաստաթղթերն
ենթակա են հանձնման Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմին` արխիվացման նպատակով:

