Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2018 թվականի ապրիլի -ի №---Ա որոշման

«Հավելված
Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2009 թվականի փետրվարի 25-ի №50Ա որոշմամբ

«ՀԱՅ-ԹԵՔ ԳԵԹՎԵՅ, ԻՆՔ․» ընկերության կողմից հանրային
ամրակցված հեռախոսային ցանցի ոչ աշխարհագրական կոդի և
համարների զբաղեցման

Պայմանները
( տրված Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2009թ. փետրվարի 25-ի №50Ա որոշմամբ)

1. Թույլտվությունում օգտագործված հիմնական հասկացությունները
1.

Սույն

թույլտվությունում

օգտագործված

հիմնական

հասկացությունները

սահմանվում են հետևյալ կերպ՝
1) Հանձնաժողով` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովը.
2) Թույլտվություն ունեցող անձ կամ Լիցենզավորված անձ` «ՀԱՅ-ԹԵՔ ԳԵԹՎԵՅ,
ԻՆՔ․» ընկերություն.
3) Թույլտվություն` Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է Լիցենզավորված անձի` ոչ աշխարհագրական
կոդ և համարներ զբաղեցնելու իրավունքը և պարտականությունը.
4) Ֆորս մաժոր՝ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք
ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն
չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը,
փոթորիկները, պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական
անկարգություններ, գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված
անձի գործունեությունը կամ հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած
պարտավորության կատարման ձգձգման կամ դադարեցման՝ հակառակ նրա
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կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, թուլացնելու կամ վերացնելու այդ
ուժերի ազդեցությունը:
2. Թույլտվության գործողության ժամկետը
2. Թույլտվությունն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի փետրվարի 25-ից։
3. Թույլտվությունն ուժի մեջ է մինչև 2028 թվականի ապրիլի 18-ը:
3. Լիցենզավորված անձի գործունեության վայրը
4.

Լիցենզավորված

անձի

գործունեության

տարածքն

է

Հայաստանի

Հանրապետության ամբողջ տարածքը:

4. Լիցենզավորված անձի գործունեության էությունը կազմող գործառույթները
5. Թույլտվությունն ուժի մեջ մտնելու պահից Լիցենզավորված անձին իրավունք է
տրվում և պարտավորեցվում է արդյունավետ օգտագործել հանրային ամրակցված
հեռախոսային ցանցի «6035» ոչ աշխարհագրական կոդը և նրա «1000-1999»
համարային շարքը։

5. Լիցենզավորված գործունեության պայմանները
6.

Լիցենզավորված

«Էլեկտրոնային

անձի

գործունեությունը

հաղորդակցության

մասին»

պետք

է

համապատասխանի

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքի, այլ օրենքների, Թույլտվության, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ
իրավական ակտերի պահանջներին:
7. Թույլտվությունը չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։
8. Թույլտվության գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն
իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ
հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
9.

Լիցենզավորված

օրենսդրությանը

անձը

պարտավոր

համապատասխան

է

Հայաստանի

ապահովել

իր

սարքավորումների հուսալիությունն ու անվտանգությունը:
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Հանրապետության

կողմից

շահագործվող

10. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել իր ցանցի բաժանորդների
հասանելիությունը դեպի հատուկ ծառայություններ (ոստիկանություն, շտապ
օգնություն, հրշեջ ծառայություն և այլն):
11. Համարի կամ կոդի զբաղեցման թույլտվություն ունեցող անձն իրավասու է այդ
համարը կամ կոդը տրամադրել սպառողներին, սակայն իրավունք չունի այդ
համարը կամ կոդը փոխանցել այլ օպերատորների կամ ծառայություններ
մատուցողների:
12.

Եթե

Թույլտվություն

ստանալուց

հետո

առաջին

տարվա

ավարտին

օգտագործվում է հատկացված համարային շարքի 60 տոկոսից պակաս, ապա
օգտագործումը համարվում է ոչ արդյունավետ և Հանձնաժողովը կարող է
տրամադրված համարային շարքից հետ վերցնել չօգտագործված համարները:
Հատկացված

համարների

ոչ

արդյունավետ

օգտագործման

դեպքում

Հանձնաժողովը կարող է հեռախոսային ծառայություններ մատուցող անձին
տրամադրված շարքից հետ վերցնել չօգտագործված համարները:
6. Գործունեության վերահսկում
13. Թույլտվության պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
14. Թույլտվության պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու նպատակով Հանձնաժողովը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն
ազատ մուտք գործել Լիցենզավորված անձի տարածք: Վերահսկումն իրականացնելու ընթացքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է լիովին համագործակցել և
աջակցել Հանձնաժողովին կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչներին:
7. Պատժամիջոցներ
15.

«Էլեկտրոնային

հաղորդակցության

մասին»,

«Լիցենզավորման

մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական
ակտերի պահանջները կամ Թույլտվության պայմանները չկատարելու, ոչ
պատշաճ կատարելու կամ խախտելու դեպքում, Հանձնաժողովն իրավասու է
կիրառել պատժամիջոցներ:
16. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված խախտումները Ֆորս մաժորի հետևանք են:
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8. Թույլտվության դրույթների և պայմանների փոփոխություն
17. Թույլտվության պայմաններում փոփոխություններ կարող են կատարվել
Հանձնաժողովի կամ Լիցենզավորված անձի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի
կողմից սահմանված կարգով:
18.

Հանձնաժողովի

նախաձեռնությամբ

թույլտվության

պայմաններում

փոփոխությունները կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ
են Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պատշաճ
կատարումն ապահովելու համար:
19. Թույլտվության կորստի (կորցնելու, ոչնչանալու և այլն) դեպքում կրկնօրինակի
տրամադրման կամ գործողության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտության
դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ մասին հայտ (դիմում)
ներկայացնել Հանձնաժողով՝ վերջինիս կողմից սահմանված կարգով:
9. Ծանուցում
20. Թույլտվության վերաբերյալ պաշտոնական բոլոր ծանուցումները, հայտերը,
պահանջները կամ այլ հաղորդագրությունները Լիցենզավորված անձի կողմից
պետք է ներկայացվեն գրավոր և ուղարկվեն սուրհանդակի միջոցով, պատվիրված
նամակով կամ առձեռն հանձնվեն Հանձնաժողով:»:
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