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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН  

 

«ГIалгIай Республике градостроительни къахьегамах» долча ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа 

 

 

ТIаийцад 

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гуллама                                              2018  шера 27 декабре    

 

          
Статья 1  

«ГIалгIай Республике градостроительни къахьегамах» долча, 2009 

шера 17 декабрерча №61-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 

«ГIалгIайче» 2009, 31 декабре; газет "Сердало", 2010, 9 ноябре; газет 

«ГIалгIайче», 2011, 6 октябре; 2013, 15 июне; 2014, 8 ноябре; Официальни 

бокъон хоама  интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июне, 14 

декабре; 2017, 26 апреле; 2018, 27 феврале) юкъехьо Iобелгалдаь 

хувцамаш: 

1) 6
1 

 статье: 

а) 1 даькъе: 

т1атохар де ер чулоацам болча  5
1
 пунктаца: 

«5
1
) Градостроительни  кодекса 51

1
 статьяй 7 даькъа,  2 пункто 8 

статьяй 3 даькъо  а  55 статьяй 19 даькъа 5 пункто а белгалдаь хоам бараш, 

индивидуальни фусама гIишлонаш хьалъеш, царна реконструкци еш, 

поселеней доазонашка долча лаьттан доакъош тIа, сомий бешамашка 

цIалгаш  хьалдеча хана   дIадахьийтар;»; 

тIатохар де ер чулоацам болча  9 -11 пункташца:  

«9) лаьттан доакъой а (е) цар тIа долча, дIа-хьа  хьош доацача 

рузкъан бокъо йолчар лоIамах, доазув комплексно дегIадоаладарах 

договораш оттадар; 

10) доазув комплексно дегIадоаладарах моттигерча шедоалдара 

органо соцам т1аэцар; 
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11) наха шоай лоIамах хьалъяь гIишлош дIаяхара соцам тIаэцар е 

наха шоай лоIамах хьалъяь гIишло дIаяккхарах е из гIишлош яра тIехболча 

боарамца дIанийсъяр, капитальни гIишлон объекта реконструкци яр, 

лаьттах пайда эцара а гIишлош яра а бокъонашца, доазон планировка 

документацеца е Градостроительни кодексо, федеральни  кхыдолча 

законаша (дIахо – оттадаьча дIадехарашца нийсдар) оттадаьча капитальни  

гIишлон объектий хиланза даргдоацача боармашца, граждански 

законодательствос белгалъяьча моттигашка наха шоай лоIамах хьалъяь 

гIишло дIаяккхар е из Градостроительни кодексо оттадаьча дIадехарашца 

нийсъяр.»; 

б) 2 даькъе: 

тIатохар де ер чулоацам болча  5
1
 пунктаца: 

«5
1
) Градостроительни  кодекса  51

1
 статьяй 7 статьяй  2 даькъо, 8 

статьяй 3 даькъо  а  55 статьяй 19 даькъа 5 пункто белгалдаь хоам бараш, 

индивидуальни фусама гIишлонаш хьалъеш, царна реконструкци еш, 

поселенешта юкъерча доазонашка долча лаьттан доакъош тIа сомий 

бешамашка цIалгаш  хьалдеш    дIадахьийтар;»; 

6 пункт  укх редакце дIаязъе:  

«6) градостроительни къахьегама кхоачон паччахьалкхен хоама 

системаш лелаяр, муниципальни районий доазонаш тIа градостроительни 

къахьегам дIабахьара хьакъехьа, градостроительни къахьегама кхоачон 

паччахьалкхен хоам бара системе дола сведенеш, документаши 

материалаши дIаялар;»;    

тIатохар де ер чулоацам болча  7  пунктаца: 

«7) наха шоай лоIамах хьалъяь гIишлош дIаяхара соцам тIаэцар е 

наха шоай лоIамах хьалъяь гIишло дIаяккхарах соцам тIаэцар, Граждански 

законодательствас белгал ма дарра, е из гIишло оттадаьча  дIадехарашца 

нийсъяр, Градостроительни кодексо белгалъяьча  моттигашка; 

 в) 3 даькъе: 

т1атохар де ер чулоацам болча  5
1
 пунктаца: 

«5
1
) Градостроительни  кодекса  51

1
 статьяй 7 статьяй  2 даькъо, 8 

статьяй 3 даькъо  а  55 статьяй 19 даькъа 5 пункто белгалдаь хоам бараш, 

индивидуальни фусама гIишлонаш хьалъеш, царна реконструкци еш, 

городской округа доазонашка долча лаьттан доакъош тIа, сомий 

бешамашка цIалгаш  хьалдеш    дIадахьийтар;»; 

6 пункт  укх редакце дIаязъе:  

«6) градостроительни къахьегама кхоачон паччахьалкхен хоама 

системаш лелаяр, муниципальни районий доазонаш тIа градостроительни 

къахьегам дIабахьара хьакъехьа, градостроительни къахьегама кхоачон 

паччахьалкхен хоам бара системе дола сведенеш, документаши 

материалаши дIаялар;»;    

тIатохар де ер чулоацам болча  10 -12 пункташца:  
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«10)  лаьттан доакъой а (е) цар тIа долча, дIа-хьа  хьош доацача 

рузкъан бокъо йолчар лоIамах, доазув комплексно дегIадоаладарах 

договораш оттадар; 

11) доазув комплексно дегIадоаладарах моттигерча шедоалдара 

органа лоIамах соцам тIаэцар; 

12)  наха шоай лоIамах хьалъяь гIишло дIаяккхарах соцам тIаэцар е 

наха шоай лоIамах хьалъяь гIишло дIаяккхарах е из оттадаьча 

дIадехарашца дIанийсъяр, граждански законодательстваца нийса е шоай 

лоIамах хьалъяь гIишло дIаяккхар кхоачашдар, Градостроительни кодексо 

белгалъяьча моттигашка.»; 

2) 16 статье: 

а) 5 даькъа 1 пункта «в» подпункте дешаш «бытовой а  

промышленни а нувхашта утилизаци яри  чакхъяхари» хувца дешашца 

«коммунальни чIоагIа нувхаш чакхъяхар, утилизаци яр, зене хургйоацаш 

хилийтар, д1аоттаяр»; 

б) тIатохар де ер чулоацам болча 5
1
 пунктаца: 

«5
1
. Генеральни планаца ца хилча даргдоацача тIатохарех да, нах 

бахача пунктий доазонех дола сведенеш (цу даькъе вIашагIйохкаш йолча 

нах бахача пунктий доазонех а), поселене е городской округа оттама 

чуйоагIаш йолча, царца графически йоазонца нах бахача пунктий 

доазонаш, цу доазоний координатий оттаме тIадамаш, координатий 

системе долаш царца дIа-хьа хьош доацача рузкъан цаI йола паччахьалкхен 

реестр лелае пайда а эцаш, поселеней, городской округий моттигерча 

шедоалдара органаш  иштта бокъо йолаш я, нах бахача пунктий доазонаш 

дола моттигаш йовзийташ йоазонаш де.   Нах бахача пунктий доазонаш 

дола моттигаш йовзийташ графически а текстовой а йоазонаш дара кепаш, 

нах бахача пунктий доазонаш долча моттигии доазоний координатий  

оттаме тIадамаш, белгалдаь сведенеш тIадолча электронни документа 

форматаш дIаоттаю, ЦаI йола, дIа-хьа хьош доацача рузкъан 

паччахьалкхен  реестр лелае, дIа-хьа хьош доацача рузкъан кадастрови 

учет яра рузкъан а цунца сделкаш яра дIа-хьа хьош доацача бокъонашта 

паччахьалкхен регистраци е  уполномоченни йолча кхоачашдара Iаьдала 

федеральни органо,  ЦаI йолча, дIа-хьа хьош доацача рузкъан 

паччахьалкхен реестре дола сведенеш далар.»;          

в) 7 даькъе:  

 4 пункте дешашта «Российски  Федераце планировани» тIехьа 

тIатохар де дешашца «Российски Федераце  шиъ е кхы дукхагIа субьектий  

доазон  планироване документашца,»; 

тIатохар де ер чулоацам болча  8 пунктаца: 

«8) федеральни исторически лоархIам болча а региональни 

исторически лоархIам болча  а поселеней дIачIоагIдаьча, лораде дезача 

предметех а моттигий доазонех а дола сведенеш.» 

г) 8 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча   10,  11  пункташца: 
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«10) федеральни   исторически лоархIам болча а поселеней 

доазонаш, региональни исторически  лоархIам болча а поселеней 

доазонаш, шоай доазонаш «Российски Федераце къамий культурни 

т1ехьлен объектех  (истореи культураи  памятникех)» долча, №73-ФЗ 

йолча 2002 шера 25 июнерча Федеральни закона 59 статьяс белгалъяьча 

аргIанца нийса дIачоагIдаьча ; 

11)  лесничествай, хьунпаркий доазонаш;» 

3) 18 статье: 
а) 3  даькъе дешаш «публични ладувгIарий чаккхенех»  хувца 

дешашца «юкъарлено дувцарий е публични ладувгIарий чаккхенех 

хьахиннарех йола  чаккхе»; 

б) 7 дакъа укх редакце дIаязде: 

«7. Генеральни план кийчъеча хана ца хилча даргдоацаш да 

юкъарлено дувцараш е публични ладувгIараш д1адахьар, 

Градостроительни кодекса  5
1
 а 28 а статьяшца а нийса; 

в) 14 дакъа ший низ дIабаьнна лархIа. 

4) 20 статье: 

а) 3 даькъа 4 пункте дешаш «публични ладувгIараш» хувца дешашца 

«юкъарлено дувцарий е публични ладувгIараш». 

б) 3
2
 даькъе: 

деша «белгалду» тIехьа тIатохар де, дешашца «поселене, городской 

округа чуйоагIача нах бахача пунктий доазонаш.»; 

дешаш «Белгалъяьча зонай а доазоний»  хувца дешашца «Белгалдаь 

доазонаш»; 

в) тIатохар де ер чулоацам болча 3
5
-3

7
  доакъошца:   

«3
5
. Лаьттах пайда эцара а гIишлош яра а бокъонашца хиланза 

даргдоацача тIатохарех да, моттигий зонай доазонех дола сведенеш, царца 

моттигий зонай доазонаш долча моттигий графически яздар а оттаме 

координитий система, цу доазоний координатий тIадамаш а долаш, царех 

ЦаI йола, дIа – хьа хьош доацача рузкъан паччахьалкхен реестрах пайда а 

эцаш.  Поселене, городской округа моттигерча   шедоалдара органий а 

бокъо я моттигий зонай йоазонца довзийтар кийчде. Нах бахача пунктий 

доазонаш дола моттигаш йовзийташ графически а текстовой а йоазонаш 

дара кепаш, нах бахача пунктий доазонаш долча моттигий доазоний 

координатий  оттаме тIадамаш, белгалдаь сведенеш тIадолча электронни 

документа форматаш дIаоттаю, ЦаI йола, дIа-хьа хьош доацача рузкъан 

паччахьалкхен  реестр лелае, дIа-хьа хьош доацача рузкъан кадастрови 

учет яра рузкъан а цунца сделкаш яра дIа-хьа хьош доацача бокъонашта 

паччахьалкхен регистраци уполномоченни йолча кхоачашдара Iаьдала 

федеральни органо,  ЦаI  йолча, дIа-хьа хьош доацача рузкъан 

паччахьалкхен реестре дола сведенеш далара.»;          

3
6
. Поселене, городской округа, поселенешта юкъерча моттигашка 

лаьттах пайда эцара, гIишлош яра дIачIоагIъяьча бокъонех пайда эцац, 

лаьттан доакъоех пайда эцара даькъе а (е) цар тIа йолча дIа-хьа хьош 
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доацача рузкъан объектех а экономически е кхыча тайпара къахьегара 

духьале еча даькъе,  аэродрома уллуврча моттига хьакъехьа, цар 

доазонашца диза е цхьа дакъа аэродрома уллувра моттиг яле, Российски 

Федераце Фен кодексаца нийса оттаяьча (дIахо-аэродрома уллуврча 

моттиге дIа-хьа хьош доацача рузкъан обкъектех доазув теха пайда эцар).  

3
7
.  Лаьттах пайда эцара а гIишлош яра дIачIоагIъяь бокъонаш, 

аэродрома уллуврча моттигерча дIа-хьа хьош доацача рузкъан объектех 

пайда эцара оттадаьча бехкамашца дIанийсдара хан-юкъ ялх беттал 

дукхагIа хила йиш яц.».   

      

Статья 2 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально  

кепатеха итт ди  чаккхдаьннача дийнахьа денз. 

 

 

 

Г1алг1ай  Республика 

           Мехкда                                                                  Евкурнаькъан  Б.Ю. 

 

      г. Магас 

2018 шера   «_29_» __12__  

                      №__58-РЗ__ 

 

 

 

 
 


