Питання що часто задаються
Приватний транспорт для перевезень (PFHT)
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Де отримати ліцензію на бізнес?
Які вимоги до запуску компанії PFHT
Скільки часу потрібно для оформлення нової заявки на підприємство?
Чи можу я відкрити власну компанію "Таксі" з одним транспортним засобом?
Чи можу я подати заявку на отримання нової ліцензії на компанію, яка не
надає послуги перевезення при екстреній медичній допомозі (NЕМТ)?
Де я можу отримати дозвіл на заміщення автотранспорту і скільки воно
коштує?
Що робити, якщо у мене є автомобіль / модель автомобіля, що не входить
до затвердженого списку виконавчих міських автомобілів?
Чому я повинен платити за ліцензію для виконавчого седана, шаттла або
NЕМТ, якщо водії таксі та ТNК не повинні платити за ліцензію?
Якщо мій таксометр не працює, чи можу я продовжувати керувати цим таксі
у місті Портленд, якщо я скажу клієнту, скільки це коштуватиме, перш ніж він
сяде в машину?
Якщо у мене є дійсний дозвіл на PFHT або таксі, чи можу я працювати на
будь-яку компанію?
Чи дійсна моя ліцензія після закінчення терміну придатності?
Чи отримаю я штраф, якщо я буду їздити без дійсної ліцензії?
Чи потрібно мені щороку робити нову перевірку біографії?
Чому щорічна перевірка біографії необхідна, якщо я був водієм у Портленді
протягом багатьох років?
Чи можу я використати перевірку біографії, яку нещодавно робила моя
компанія, поліція чи ФБР, щоб отримати дозвіл на приватні
транспортування?
Як довго перевіряється біографія та характеристика водія?
Коли мені потрібно пройти тест?
Що робити, якщо я не пройду навчання та тестування водія протягом 30 днів
після моєї сертифікації?
Якщо пасажир просить транспортний засіб з рампою для інвалідного візка,
скільки часу я маю щоб забрати цього пасажира?
У мене алергія на собак. Чи можу я сказати пасажиру, що я знайду їм нового
водія, якщо я не хочу взяти іх собаку?
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Якщо я потрапив до допожньо-транспортної пригоди, чи потрібно мені
показати іншому водієві своє страхування автомобіля, якщо моя компанія
несе страхування?
Чи може інший водій звернутися до моєї компанії та запросити страховий
поліс?
Як я можу повідомити адміністрацію міста Портленд, якщо я
заарештований, обвинувачений або засуджений у вчиненні злочину; при
зіткненні під час керування автомобілем PFHT або; моя водійська ліцензія
призупиняється або обмежується з будь-якої причини?
Чи можуть мої пасажири курити в моєму автомобілі, якщо я не проти
запаху?
Чи можу я отримати новий дозвіл на водіння у м.Портленд або зберегти
існуючий дозвіл на водіння, якщо мої державні водійські права були
припинені на короткий проміжок часу?
Чи потрібно мені повідомляти DMV, коли моя адреса змінюється?

Де отримати ліцензію на бізнес?
Бюро з питань доходів надає водіям бізнес-ліцензії. Вони розташовані на 111 SW
Columbia St., 6-й поверх. https://www.portlandoregon.gov/revenue/. Ви також можете
отримати додаткову інформацію зателефонувавши за номером 503-823-5157 та
обравши варіант 1.
Які вимоги до запуску компанії PFHT?
Вимоги включають в себе, але не обмежуючись ними, форму сертифікації, список
водіїв, ліцензію на управління бізнесом у місті Портленд, реєстрацію державного
секретаря, реєстрацію транспортного засобу, механічний огляд транспортного
засобу, сертифікат відповідності ADA, реєстрацію ODOT, страхові документи та
оплату в адміністрацію міста Портленд. Будь ласка, перегляньте список вимог:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248.
Скільки часу потрібно для оформлення нової заявки на підприємство?
Заявки можуть обробляти до 60 календарних днів.
Чи можу я відкрити власну компанію Таксі з одним транспортним засобом?
Ні. Кодекс міста Портленда вимагає, щоб компанії таксі мали мінімум 15
транспортних засобів у своєму автопарку.
Чи можу я подати заявку на отримання нової ліцензії на компанію, яка не
надає послуги перевезення при екстреній медичній допомозі (NEMT)?
Перед тим, як отримати дозволи на підприємство, заявники повинні підтвердити
наявність у них дійсного договору з брокером:

http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf.
Де я можу отримати дозвіл на заміщення автотранспорту і скільки воно
коштує?
Обробка замовлення може тривати до 3 робочих днів і це безкоштовно. Будь
ласка, заповніть форму для заміни:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833.
Що робити, якщо у мене є автомобіль/ модель автомобіля, що не входить до
затвердженого списку виконавчих міських автомобілів?
Якщо це не в затвердженому переліку, транспортному засобу не дозволяється
надавати послуги приватного перевезення. З огляду на це, ви можете надіслати
до Консультативного комітету запит на додавання транспортного засобу до списку:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695.
Чому я повинен платити за ліцензію для виконавчого седана, шаттла або
NЕМТ, якщо водії таксі та ТНК не повинні платити за ліцензію?
Код міста Портленда вимагає, щоб компанії Taxi та TNC збирали додаткову плату
в розмірі 0,50 дол. США за кожну поїздку, яка походить із міста Портленд. Ця
дорожня доплата покриває вартість таксі, дозволів ТNК та інших програмних
послуг.
Якщо мій таксометр не працює, чи можу я продовжувати керувати цим таксі
в місті Портленді, якщо я скажу клієнту, скільки це коштуватиме, перш ніж
він сяде в машину?
Ні. Якщо ваш таксометр не працює, ви не можете керувати своїм автомобілем у
місті Портленді, доки не буде відремонтовано його. У всіх таксі повинні бути робочі
лічильники, камери та термінали для кредитної картки. Працюючи без роботи
лічильника, камери або терміналу для кредитної картки, кожен із них це
порушення класу B, яке коливається від штрафу у розмірі 1000 доларів за перше
порушення до призупинення чи скасування вашого дозволу на експлуатацію. Будь
ласка, зверніться до стягнення штрафів:
https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255.
Якщо у мене є дійсний дозвіл на PFHT або таксі, чи можу я працювати на
будь-яку компанію?
Ні. Ви повинні бути сертифіковані кожною компанією, в якій ви працюєте, перш ніж
надавати послуги цій компанії у місті Портленд. Крім того, ви повинні мати
належний дозвіл на надання транспортних послуг для цієї компанії.

Чи дійсна моя ліцензія після закінчення терміну придатності?
Ні. Ви повинні мати як сертифікат, так і отримати новий дозвіл до закінчення
терміну його дії. Якщо термін дії вашого дозволу минув, зупиніть водіння та
повідомте компанію, на яку ви працюєте, що вам потрібно оновити вашy ліцензію.
Чи отримаю я штраф, якщо я їздиму без дійсної ліцензії?
Так. Цивільні штрафи будуть видані вам і вашій компанії, якщо ми виявимо, що ви
працюєте без дійсного дозволу або з дозволом не сертифікованим компанією, в
якій ви працюєте. Пам'ятайте, що кожна компанія, з якою ви працюєте, повинна
спершу сертифікувати вас до регуляторної програми управління Портленду.
Цивільні штрафи можна знайти в Кодексі міста Портленда, глава 16.40.930. Щоб
переглянути код міста: https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841.
Чи потрібно мені щороку робити нову перевірку біографії?
Так. Кожна компанія, до якої ви сертифіковані, щоб надавати послуги, повинна
перевіряти вашу злочинність та історію водіння щороку.
Чому щорічна перевірка біографії необхідна, якщо я був водієм у Портленді
протягом багатьох років?
Код міста вимагає, щоб для кожної компанії, у якій ви сертифіковані для надання
послуг, кожні 12 місяців була перевірка біографії щоб відсліджувати будь які зміни
які відображaтимуться у звіті з часу останього переліку.
Чи можу я використовувати перевірку біографії, яку нещодавно робила моя
компанія, поліція чи ФБР, щоб отримати дозвіл на PFHT?
Це залежить від того чи компанія використовувала біографічні критерії, які
акредитовані Національною асоціацією професійних перевірочних фільтрів
(NAPBS). Міський код заявляє, що перевірка біографії має включати певні пошуки.
Див. Код міста для вимог:
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139. Всі драйвери PFHT
мають однакові вимоги. Поліція та ФБР пропонують перевірку біографії, але вони
не є акредитованими NAPBS, і тому їх перевірка не є достатньою. Будь ласка,
перегляньте веб-сайт NAPBS для акредитованих компаній. https://www.napbs.com/
Як довго перевіряеться біографія та характеристика водія?
Якщо адміністрація міста замовляє та переглядає довідкову інформацію та
водійські записи, це може зайняти до 30 днів. Після того, як звіт буде завершено та
повернено в адміністрацію, персонал повинен переглянути та затвердити його,
перш ніж надсилати вам та вашій компанії затвердження. Отримавши це
електронне повідомлення про схвалення, ви можете приїхати до адміністрації

міста, щоб придбати дозвіл.
Коли мені потрібно пройти тест?
Після отримання електронного листа від адміністрації міста про те, що ваша
сертифікація буде затверджена, у вас буде 30 днів щоб пройти тренінг та пройти
тестування на 80 % або більше. Ви можете пройти підготовку та тестування до
того, як отримаєте сертифікат. Кожен водій повинен проходити навчання та тест
кожні 12 місяців. Почніть роботу зараз, перейшовши на
www.TransportationPermit.com.
Що робити, якщо я не пройду навчання та тестування водія протягом 30 днів
після моєї сертифікації?
Ваш дозвіл буде призупинено. Тому ви не можете працювати, поки не пройдете
навчання та тестування. Вам також доведеться знову розпочати процес
сертифікації водія.
Якщо пасажир просить транспортний засіб з рампою для інвалідного візка,
скільки часу я маю щоб забрати цього пасажира?
Таксі та ТNК мають 30 хвилин, щоб прибути на місце перевезення. Якщо ви
збираєтеся бути пізніше цього, ви повинні зателефонувати пасажиру і повідомити
їм, коли ви плануєте прибути. Будь ласка, майте на увазі, що цивільні штрафи
можуть бути видані, якщо ви прибудете через 30 хвилин після замовлення
транспорту незалежно від того, чи ви заздалегідь телефонували до пасажира чи
ні.
У мене алергія на собак. Чи можу я сказати пасажиру, що я знайду їм нового
водія, якщо я не хочу взяти їх собаку?
Ні. Алергія та страх собак не є підставою для відмови у наданні послуг людям,
яких супроводжують службові тварини.
Якщо я потрапив до дорожньо-транспортної пригоди, чи потрібно мені
показати іншому водієві своє страхування автомобіля, якщо моя компанія
несе страхування? Чи може інший водій звернутися до моєї компанії та
запросити страховий поліс?
Всі водії PFHT у місті Портленд мають зберігати паперову копію страхування
комерційних транспортних засобів у автомобілі під час експлуатації. Водії ТNК
повинні зберігати в машині паперову копію свого особистого страхування
автомобіля, а також страхування ТNК у автомобілі. Страхові документи повинні
бути надані іншій стороні, яка була задіяна на момент аварії, і повинна бути
показана будь-якому уповноваженому співробітнику адміністрації міста або міліції

Портленда за вимогою.
Як я можу повідомити одміністрацію міста Портленд, якщо я заарештований,
обвинувачений або засуджений у вчинені злочину; при зіткненні під час
керування автомобілем PFHT або; моя водійська ліцензія призупиняється
або обмежується з будь-якої причини?
Ви можете надіслати електронний лист на адресу regulatory@portlandoregon.gov.
Укажіть що сталося і дайте нам номер вашої ліцензії, ім'я та контактний номер
телефону.
Чи можуть мої пасажири курити в моєму автомобілі, якщо я не проти запаху?
Ні. Відповідно до Портлендського міського кодексу, глава 16.40, забороняється
будь-кому курити у приватному транспортному засобу (PFHT)
Чи можу я отримати новий дозвіл на водіння у м.Портленд або зберегти
наявний дозвіл на водіння, якщо мої державні водійські права були
припинені на короткий проміжок часу?
Якщо вашy водійськy ліцензію булo призупинено з будь-якої причини (навіть на 1
день) протягом останніх 12 місяців, ви більше не маєте 12-місячного періоду
безперервної історії водіння. Тому ви не можете бути дозволеним водієм у місті
Портленд, і ваш дозвіл буде відмовлено або призупинено. Місто Портленд хоче
переконатись, що водії транспорту для приватних перевезень -це найбільш
відповідальні водії. Приклади відсторонення DMV включають, але не обмежуються
ними: неповідомлення DMV про аварію; неявка до суду; несплата штрафу;
нездатність виплачувати допомогу за дитину (у тому числі заощадження в оплаті
підтримки); водіння під впливом; відмова згоди тесту на дихання, кров або сечу;
бути засудженим за трьома або більше конкретними правопорушеннями протягом
п'ятирічного періоду; або через чотири засудження та / або сутечки за короткий
проміжок часу. Для отримання додаткової інформації:
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx
Чи потрібно мені повідомляти DMV, коли моя адреса змінюється?
Так. Oregon DMV вимагає повідомити протягом 30 днів після зміни вашої адреси, а
Вашингтон вимагає повідомити про зміни протягом 10 днів. Якщо ви не зможете
оновити їх, ви можете отримати штраф. Адміністрація Портленду переглядає вашу
історію водіння та позбавить вас права керувати приватним транспортом, якщо
упродовж 12-місячного періоду у вас виникло більше одного порушення та / або
призупинення водійських прав в будь-який час протягом останніх 3 років. Не
забувайте негайно повідомляти DMV про будь-які зміни, і завжди нести
відповідальність за збереження правильної характеристики водія. Для отримання
додаткової інформації: https://www.oregonlaws.org/ors/807.560

