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 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) 30 статьяй 3 даькъе  хувцам юкъехьо, укх 

редакце из дIа а яздеш: 

«3. ГIишлош яра мукъа балар эшаш дац Российски Федераце 

Градостроительни кодекса 51 статьяй 17 даькъо оттаяьча моттигашка а 

иштта укх хьалашка а:  

1) напряжени 35 кв классага кхаччалца йола электропередача линеш 

хьалъеш а е реконструкци еш а, иштта царца бувзам бола 

трансформаторни подстанцеш, дIа-хьа ялара пункташи электрически 

энерги дIаяларца бувзам бола кхыбола кхоачам а Iалашбеш; 

2) лаьттан кIалара, лаьттан тIара, лакхе хьалъайяь, дIахоттача 

газопроводе, газопроводаш проектни  балха давлени 0,3 Мпа йола   

гIишлош хьалъяра а реконструкци яра а, заявитела лаьттан даькъ тIара газ 

дIа-хьа ялара сетага кхаччалца нийса дIайистача - 150 метрал дукхагIа еце, 

газах пайда эца кхоачам газ дIалаяра тIехбола боарам 15-ра 42-га 

кхаччалца кубометр сахьата хилча (низ 125 – 350 кВт кхаччалца) уж 
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газопроводаш мукх юаргйоацаш электрохимически лораяра средстваш 

хьалъяра а (е) рекострукци яра а; 

3) дIа-хьа лелача радиотелефонни бувзама дIаоттае лаьрхIа бувзама 

гIишлош еча, цар проектни документацеца ер оамала-куцаш дале, лакхал 

30 метрага а кхоачаеш е лаьттан кIалара дола дакъа технологически 

(деррига а цхьа дакъа) планировочни белгалон тIара йиъ метрага кхаччалца 

долаш, йола моттиг а йолаш: 

а) нах бахача пункта доазонашка, поселенеши городской округаши 

хьалъеча лаьттах пайда эцара бокъонаша оттадаьча градостроительни 

регламентаца нийса; 

б) промышленноста, энергетика, транспорта, бувзама, радиовещане, 

телевидене, информатика, лаьтташ тIа, космически къахьегама къоачо яра 

лаьтташ тIа, оборонаи кхерамзлени лаьтташ тIа, лаьрххIача декхарашта 

долча лаьтташ тIа.».                  

     

Статья 4         

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу  ер официально кепатеха 

итт ди чаккхдаьнача дийнахьа денз. 
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