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  Статья 1  

 «ЛаьрххIа лорадеча Iаламан доазанех» долча I999 шера 4 мартерча       

№8-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче»,  1999, 25 

марте;  газет «Сердало», 2000, 19 июле;  2002, 27 июле; газет «ГIалгIайче», 

2003, 30 октябре; 2005, 17 мае; 2006, 18 феврале; 2013, 7 ноябре; 2014, 7 

июне; Официальни бокъон хоама интернет-портал  (www.pravo.gov.ru, 

2017, 20 декабре; 2018, 26 марте) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

 1) 2 статье: 

а)  9 пункт укх редакце дIаязье: 

«9. Паччахьалкхен Iаламан заповедникашта, къаман паркашта а 

Iаламан памятникашта а царна хьатIаоттача лаьттан доакъошта, хин 

обьекташта антропогенни Iоткъам ца хилийтара, лораяра зонаш 

вIашагIйохк. Белгалдаьча, къаьстта лорадеча Iаламан доазонаш лорадара 

зонайх йола положени дIачIоагIъю Российски Федераце Правительствос. 

Лорадара зонай доазонашка дола лаьттан доакъоех а хин обьектех а пайда 

эцара бехкамаш дIаоттаду, къаьстта лораду Iаламан доазонаш лорадара 

зона оттаярах болча соцамца.»; 

б) 10 даькъа хьалхара абзац укх редакце дIаязъе: 

«10. Къаьстта лорадеча, укх статьяй 9 даькъе белгалдаьча доазоний 

лорадара зонаш совцаяра хувцамаш дарах дола тIаэц соцамаш хьакъехьа»; 

 в) тIатохар де ер чулоацам болча 11-13 пункташца: 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 2 

 «11. Къаьстта лорадеча доазув хьадарах долча соцамца ца хила йиш 

йоацаш, моттига доазонех дола сведенеш, царца, цу моттига доазоний 

графически йоазонаш а долаш, координатий системе цун куц дола 

тIадамаш а дола ЦаI йола, дIа-хьа хьо доацача рузкъан паччахьалкхен 

реестр лелае. 

 12. Къаьстта лорадеча Iаламан доазув долча моттига доазоний, 

графически йоазон кеп, координатий системе цун куц дола тIадамаш а 

дола, къаьстта лорадеча Iаламан доазув долча моттига доазонех 

дIадехараш, белгалдаь сведенеш тIадолча документа электронни кеп 

дIаоттаю, ЦаI йола, дIа-хьа хьо доацача рузкъан паччахьалкхен реестр 

лелаяра, паччахьалкхен кадастрови учет яра, дIа-хьа хьо доацача рузкъан 

бокъон а цунца сделкаш яра а паччахьалкхен регистраци яра, ЦаI йолча, 

дIа-хьа хьо доацача рузкъан паччахьалкхен реестре дола сведенеш 

дIадалара йолча, паччахьалкхен политика кхоачашъяра а боарама-бокъон  

дIа-хьа нийсдар кхоачашдара Iаьдала федеральни органо. 

13.  Къаьстта лорадеча Iаламан доазон тIа долча лаьттан доакъош тIа, 

пайда эца мукъа бенна керттера тайпаш белгалду, къаьстта лорадеча 

Iаламан доазонах йолча  положенеца. Къаьстта лорадеча Iаламан доазонех 

йолча положенеца иштта могаду, лаьттан доакъоех гIонна  пайда эцар. 

Нагахьа санна, къаьстта лорадеча Iаламан доазонашта зонировани  еш 

хилча, лаьттан доакъоех керттереи гIоннеи пайда эцар белгалду, къаьстта 

лорадеча Iаламан доазон  хIара функциональни зона хьакъехьа.  

Нагахьа санна, къаьстта лорадеча Iаламан доазонашта долча лаьттан 

доакъоех пайда эцар могадеш хилча,  къаьстта лорадеча Iаламан доазонех 

йолча положенеца дIаоттаду, капитальни гIишлошта реконструкци яр,  

гIишлош хьаляра тIехдола боарамаш (эггара дукхагIа  а (е) эггара кIезигах.  

Белгалдаь лаьттан доакъоех къаьстта лорадеча Iаламан доазон тIа, 

гIишлош яра, капитальни гIишлошта реконструкци  яра тIехдола боарамаш 

дIа-хьа даржац, линейни обьекташ  цига хьалъеш хилча. Цу моттиге 

дийхка да, линейни обьекташ, къаьстта лорадеча Iаламан доазонаш  тIа  

оттаяр, «Къаьстта лорадеча Iаламан доазонех долча» Федеральни законо 

оттаяьча моттигашка, нагахьа санна, къаьстта лорадеча Iаламан доазонна 

зонировани  еш хилча – цун функциональни зонай доазонашца, цар оттам 

«Къаьстта лорадеча Iаламан доазонех долча» Федеральни законо цу 

тайпара  линейни  обьекташ оттаяр дийхка дале.». 

2)  5 статья укх редакце д1аязъе: 

«Статья 5. ЛаьрххIа лораду паччахьалкхен  Iаламан доазонаш 

                               вIашагIдохкара аргIа 

 

ГIалгIай Республика доазон тIа лаьрххIа лораю паччахьалкхен 

Iаламан заповедникаш вIашагIйохкар  а  паччахьалкхен Iаламан 

заповедникий доазонаш совдахар а кхоачашду, Российски Федераце 

Правительства соцамашца, Российски Федераце Правительствос викал 

яьча, кхоачашдара Iаьдала  федеральни  органо уж могадарах.»; 

3)  6 статьяй 2 пункт  ший низ дIабаьнна лархIа. 
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 Статья 2 
 Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально 

кепатехача дийнахьа денз. 

 

 

 

ГIалгIай  Республика 

           Мехкда                                                       Евкурнаькъан Ю.Б. 
      

 

 г. Магас 

2019 шера «_07_»__06__ 

            №__15-РЗ__ 

 

 


