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ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

 

ГIалгIай Республике инвестиционни  къахьегама  хьакъехьа 

 

 

ТIаийцад 

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гулламa              2019 шера 25 июне 

 

 

Укх Законо белгалду ГIалгIай Республика эконмике  российски а 

кхыча паччахьалкхений а инвестицеш  хьаэцара а  царех   овсаре пайда 

эцара а бокъон, экономически а социальни а хьалаш, экономически, 

социальни а сакхетама  а  даькъе  оттамеи овсареи  совдахара а республика 

бахархой вахара борам совбаккхара. 

 

Статья 1. Инвестиционни къахьегама законодательни кIийленаш 

 

ГIалгIай Республике инвестировани елга кхоачашду федеральни 

законодательствоца а инвестиционни даькъе долча ГIалгIай Республика 

законодательствоца а нийса. 

 

Статья 2. Керттера кхетамаш 

 

Инвестицеш – ахчаш, маьхале каьхаташ, кхыдола рузкъа, цу даькъе 

рузкъан бокъо, кхыйола, предпринимательства обьекташка а (е)  кхыча 
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къахьегама  лаьрхIа лела.,  ахчан мах бола бокъонаш, пайда а (е) кхыча 

тайпара пайда хургболча гIулакха лелаеш йола. 

Инвестиционни къахьегам – инвестицеш чуяхьар а пайда баккхара 

духьа практически кхоачашдераш а (е) кхыча тайпара пайдане куц Iалашде 

лелаеш йола. 

Инвестиционни проект (бизнес-проект) – инвестицеш чуяхьара, цун 

боара а хан-йовкъаш  а  экономически оттаме хилара кIийле белгалъяр, 

инвестицеш  кхоачашъяра дераш довзийтара практически йоазонаш дар, цу 

даькъе хиланза даргдоаца проектно-сметни документаци, 

законодательствоца вIашагIделла дола. 

Инвестиционни проекта пайда балара хан-юкъ – инвестиционни 

проекта финансировани елга доладаьча дийнахьа денз дIахо Iоадаьча пайда 

луш совдаьннача  ахчан боарамаи  амортизационни дIаденнараш а 

инвестиционни дIадахарш а вIаши дистача совле хилар. 

 

 Статья 3. Инвестиционни къахьегама принципаш 

 

Инвестиционни къахьегам кхоачашбу ер Iобелгалъяь керттера 

принципаш лора  а еш: 

массе а инвесторий бокъонаш цхьатарра хилар, цар 

вIаштIехьдаккхара-бокъон кепа а долахьаен кепа а  башхало йоацаш; 

 гражданско-бокъон договора моаршо; 

инвесторий къахьегама законаца доацаш юкъе гIертар ца мегийтар; 

инвестора рузкъан  а кхыйола доалахье оттаме лораяр а тешам балар а; 

болх беча законодательствос, Российски Федераце а  ГIалгIай 

Республика а дуненхалкъашта юкъерча декхарашца дехканза долча 

боараме инвестицеш юкъеозар. 

 

Статья 4. Инвестиционни къахьегама  обьекташ 

 

ГIалгIай Республике инвестировани обьекташ я керда вIашагIъехка а 

модернизация йола керттера фондаш а оборотни средстваш а ГIалгIай 

Республика  массе а отраслашка сферашка а, маьхале кахаташ, целевой 

ахчан вкладаш, Iилман-технически продукци, доалахьен кхыйола 

обьекташ, иштта долахьен бокъонаш а интеллектуальни доалахьен 

бокъонаш а. 

Дийхка да Российски Федераце законодательстваца нийса йоацаш 

вIашагIъехка а пайда эцаш лелаеча обьекташка ивестировани елга. 

 

Статья 5. Инвестиционни къахьегама  субьекташ 

 

Инвестораш ба  инвестиционни къахьегама субьекташ, шоай 

доалахьара заемни е юкъеэза средстваш инвестицей кепе дIалуш бола, 

царех целевой пайда эцаргболаш. 
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 Инвестораш  хила йиш физически е юридически лицаш, цхьана 

къахьегарах дола договорий кIийлен тIа барт а баь, юридически лицон 

статус а йоаца юридически лицай обьединени, паччахьалкхен органаш, 

моттигерча шедоалдара органаш, иштта кхыча паччахьалкхен инвестицейх 

долча законодательствос белгалбаь кхыча паччахьалкхений инвестораш. 

Заказчикаш – цу гIулакха уполномоченни бола физически е 

юридически лицаш, инвестиционни проекташ кхоачашъеш бола. Цу 

моттиге уж юкъегIертац инвестиционни а къахьегама субьектий 

предпринимательски а (е)  кхыча къахьегама, нагахьа санна кхыдар, царна 

юкъе оттадаьча договораца белгалдаь деце. Инвестораш заказчикаш хилар 

могаду. 

Нагахьа санна  заказчик инвестор ца хилча, цунна дIалу инвестицеш  

доалахьа хила а царна урхал де а цуннеи инвестораи юкъе оттадаьча  

договораца белгалъяьча хан-юкъа а полномочей боараме а, 

законодательствоца нийса. 

Подрядчикаш – физически  а юридически а лицаш, Российски 

Федераце Граждански кодексаца нийса подряда договорах а (е) кхыча 

тайпарча договорах а балхаш кхоачашдеш бола. Подрядчикаш декхарийла 

ба лицензировани е еза балхаш кхоачашде лицензи хила, федеральни 

законодательствоца нийса. 

Инвестиционни къахьегама обьектех пайда эца йиш я инвесторий, 

иштта  физически е юридически лицай, паччахьалкхен  Iаьдала органий а 

моттигерча шедоалдара органий, кхыча паччахьалкхений а 

дуненхалкъашта юкъерча организацей. Нагахьа санна  инвестиционни 

къахьегама обьектех пайда эцар инвестор ца хилча, цуннеи инвестораи 

юкъера юкъ-моттигаш белгалъю договораца (контрактаца), 

законодательствоца нийса белгалъяьча аргIанца. 

Инвестиционни къахьегама субьектий бокъо я шин е кхы дукхагIча 

субьектий функцеш вIашагIтоха, нагахьа санна кхыдар цар шоашта юкъе 

оттадаьча договораца а (е) паччахьалкхен контрактаца  оттадаь деце. 

 

Статья 6. ГIалгIай Республика доазон тIа кхыча паччахьалкхений 

инвесторий къахьегам 

 

ГIалгIай Республика доазон тIа кхыча паччахьалкхений инвесторий  

керттерча капитале (керттерча средвашка) инвестицеш яра кепе  къахьегам  

барца ювзаенна юкъ-моттигаш дIа-хьа нийсъю Российски Федераце  

дуненхалкъашта юкъерча договорашца Граждански кодексаца, федеральни 

законашца, укх Законаца а кхыйолча боарама бокъон акташца а. 

 

Статья 7. Инвесторий бокъонаш 

 

Инвесторий бокъо я: 
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инвестицеш яра боарамаш а наькъаш а шоай лоIамах белгалдар, иштта 

инвестиционни къахьегама субьекташца ,договораш оттадар, Российски 

Федераце   Граждански кодексаца нийса; 

инвестиционни обьекташ доалахьа хила, пайда эца а урхал де а, 

инвестицеш яра чаккхенех  хиннарех а пайда эца; 

физически а юридически а лицашка, паччахьалкхен органашка, 

моттигерча шедоалдара органашка,  договорах а (е)  паччахьалкхен 

контрактах а инвестиционни къахьегама бокъонаш дIаяла, Российски 

Федераце  законодательствоца нийса; 

инвестиционни декхарашта дIаденнача рузкъах целевой пайда эцара 

тIахьожам лоаттабе; 

ший доалахьара а хьаийца дола а средстваш, кхыча ивесторий 

средствашца вIашагIтоха  капитальни вложенеш яра декхарашта, 

Российски Федераце  законодательствоца нийса; 

договораца а (е) паччахьалкхен контрактаца белгалъяь бокъонаш 

кхоачашъе, Российски Федераце  законодательствоца нийса; 

 

Статья 8. Инвестиционни къахьегама  субьектий декхараш 

 

Инвестиционни къахьегама  субьекташ декхарийла я: 

инвестиционни къахьегам дIабахьа, Российски Федераце  

дуненхалкъашта юкъерча договорашца, федеральни законашца, Российски 

Федераце кхыйолча  боарама бокъон акташца, ГIалгIай Республика  

законацца,  кхыйолча боарама бокъон акташца, ГIалгIай Республика 

муниципальни образованей моттигерча шедоаладара органий боарама 

бокъон акташца нийса; 

 паччахьалкхен органаша а цар даржашкарча наха а дIадехараш 

кхоачашде, Российски Федераце, ГIалгIай Республика законодательства 

боарамашта духьале ца еча даькъе; 

 инвестицен декхарашта дIаденнача ахчаех целевой пайда эца. 

 

Статья 9. ГIалгIай Республика инвесторашта хьалхашкара 

декхараш 

 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органаш инвесторий 

хьакъехьа: 

ГIалгIай Республика цIи йовзийт, цун экономике инвестицеш яр 

аьттув хилар довзийташ; 

моллагIча а тайпара духьале яц инвестиционни къахьегама, цу даькъе 

инвестораш  шоай доалахьенна доал деча хана а; 

ший ханнахьа хоам бу инвесторашка, республикански 

законодательстве, моллагIча тайпара инвестиционни къахьегама  Iоткъам 

бе тарлуш долча тIатохарех; 
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Iалашо ю инвесторашта лаьттан доакъош, паччахьалкхен предприятеш 

а ГIалгIай Республика  доалахьенца дIалаьрхIа йола, хьалъяь яланза йола 

гIишлош а арендах дIаялара; 

ГIалгIай Республика экономике инвестировать деча кхыча 

паччахьалкхений предпринимателашта визови новкъостал ду; 

кхоачо ю инвесторий коммерчески къайле лораяра; 

моттигерча шедоалдара органашта хьалхадоаккх, инвесторий 

хьакъехьа  а инвестиционни къахьегам тоабара а декхараш тIаэца, укх 

Законо отта ма дарра. 

 

Статья 10. Инвестиционни къахьегама  финансировани яр 

 

Инвестиционни къахьегам дIахьу инвестораша шоай доалахьа а (е) 

юкъеэзача средстваех. 

 

Статья 11. ГIалгIай Республика дегIаяра приоритетни наькъех 

инвестиционни къахьегама паччахьалкхен дIа-хьа 

нийсбара  кхоачашду куцаш  

 

ГIалгIай Республика дегIаяра приоритетни наькъех инвестиционни 

къахьегам инвестицеш енна инвестораш, цар доалахьен башхало а йоацаш 

бокъо йолаш ба, ГIалгIай Республика доазон тIа инвестиционни къахьегам 

дIахьоча организацен статуса нийса хилара свидетельство хьаэца (дIахо- 

свидетельство). 

ГIалгIай Республика дегIаяра приоритетни наькъех инвестиционни 

къахьегам дIабахьарах дола свидетельство хиларо бокъо лу,оттаяьча 

аргIанца нийса паччахьалкхен новкъостал хьаэца, болх беш долча ГIалгIай 

Республика законодательствос белгал ма дарра. 

Свидетельство дIалу  ГIалгIай Республика Правительствос  викал яьча 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен кхоачашдара Iаьдала органо 

уполномоченни органо (дIахо- уполномоченни орган). 

Приоритетни наькъех 20 (ткъо) миллионагара 700 (ворхI бIаь) 

миллиона боарамга кхаччалца  инвестиционни проекташ кхоачашъеча, 

Свидетельство дIалу инвестиционни мах меттаоттара  хан-юкъа, бакъда 

пхе шерал дукхагIа доацаш.  

Приоритетни наькъех 700  (ворхI бIаь)  миллиона боарама маьха а кхы 

совнагIа а инвестиционни проекташ кхоачашъеча орагнизацешта, 

Свидетельство дIалу  инвестиционни мах меттаоттара  хан-юкъа, бакъда 

бархI шерал дукхагIа а доацаш. 

Свидетельство дIадалара аргIах инвестиционни договораш оттадара 

аргIа а вIашагIйолл  уполномоченни органо, дIачIоагIъю ГIалгIай 

Республика Правительствос. 

ГIалгIай Республика уполномоченни органо тIахьожам лоаттабу, 

ГIалгIай Республика дегIайоалара приоритетни наькъех инвестиционни 

проектех инвестораша, шоашта тIаийца декхараш    кхоачашдара. 
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Статья 12. ГIалгIай Республика дегIаяра приоритетни наькъех 

инвестиционни къахьегама паччахьалкхено 

новкъостал дара кепаш 

 

 ГIалгIай Республика дегIайоалара приоритетни наькъех 

инвестиционни проекташ кхоачашъеча  инвесторашта паччахьалкхено 

новкъостал дар кепе кхоачашду: 

ГIалгIай Республика бюджете дIалуча ахчай боараме налогови 

льготаш ялар; 

ГIалгIай Республика доалахьа долча  е цар паччахьалкхен доалахье 

белгалъянза долча лаьттан доакъошта аренда еча хана, ГIалгIай 

Республика бюджете дIалуча ахчай боараме льготаш ялар, 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен рузкъан (лаьттан доакъош ца 

лаьрхIача) арендах хьаийцача,  Российски Федераце законодательстваца, 

ГIалгIай Республика  законодательстваца нийса; 

Российски Федераце законодательстваца, ГIалгIай Республика  

законодательстваца нийса кхыча кепашца. 

 

Статья 13. ГIалгIай Республика доалахьа долча  е цар 

паччахьалкхен доалахье белгалъянза долча 

лаьттан доакъошта, аренда еча хана льготаш ялар 

 

ГIалгIай Республика доазон тIа лаьттан доакъош арендах дIаийца,  

ГIалгIай Республика инвестиционни къахьегам дIабахьара статуса нийса 

хилара организацен,  ГIалгIай Республика доазон тIа инвестиционни 

къахьегам дIахьоча организацей реестре чуйихьача а ГIалгIай 

Республикаца инвестиционни къахьегам дIабахьарах договор оттадаьча 

инвестораша, инвестиционни проект мах меттаоттача хан-юкъе, арендни 

мах лу 95 процент лохбаь, ГIалгIай Республика доалахьа долча  е цар 

паччахьалкхен доалахье белгалъянза долча лаьттан доакъоех пайда эцара,  

арендах хьаэцарах тергаш дIаяра чаккхенех луш болча маьха боарам тIара, 

ГIалгIай Республика бюджете дIалуча ахчай боараме льготаш луш. 

 

Статья 14. ГIалгIай Республика доалахьа долча  рузкаън (лаьттан 

доакъош ца лаьрхIача) аренда еча хана льготаш ялар 

 

Инвестиционни проект кхоачашъеча ца хилча даргдоацача, ГIалгIай 

Республика паччахьалкхен рузкъанна  (лаьттан доакъош ца лаьрхIача),  

аренда еча хана, ГIалгIай Республика инвестиционни къахьегам дIабахьара 

статуса нийса хилара йолча организацен,  ГIалгIай Республика доазон тIа 

инвестиционни къахьегам дIахьоча организацей реестре чуйихьача а 

ГIалгIай Республикаца инвестиционни къахьегам дIабахьарах договор 

оттадаьча инвесторашта, инвестиционни проекта  мах меттаоттача хан-

юкъе арендни мах лу 95 процент лохбаь, ГIалгIай Республика 

паччахьалкхен рузкъанна  (лаьттан доакъош ца лаьрхIача),  арендах 
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хьаэцарах пайда эцара,  тергаш дIаяра чаккхенех луш болча маьха боарам 

тIара, ГIалгIай Республика бюджете дIалуча ахчай боараме льготаш луш. 

 

Статья 15. Организацей пайданна налогови льготаш ялар 

 

ГIалгIай Республика инвестиционни къахьегам дIабахьара статуса 

нийса хилара йолча организацен,  ГIалгIай Республика доазон тIа 

инвестиционни къахьегам дIахьоча организацей реестре чуйихьача 

организацешта, организацей пайдах, республикански бюджете дIаяла езача 

налогах  лохбаь боарам оттабу 13,5 процент. 

 

Статья 16. Организацей  рузкъан  налогови льготаш ялар 

 

ГIалгIай Республика доазон тIа инвестиционни къахьегам дIахьоча 

организацей,  ГIалгIай Республика инвестиционни къахьегам дIабахьара 

статуса нийса хилара организацен свидетельство дола а  ГIалгIай 

Республика доазон тIа инвестиционни къахьегам дIахьоча  организацей 

реестре чуйихьа а организацеш мукъа йоалийт, инвестиционни проект 

кхоачашъе вIашагIтехача  е Iалашдаьча  рузкъан налог дIаяла ца езаш,  из 

налог яла езача базе инвестиционни проект кхоачашъе йолаялехьа 

чуйоагIаш хинна яле. 

 

Статья 17.  ГIалгIай Республика доазон тIа инвесторий къахьегам 

вIаштIехьбаккхара паччахьалкхен новкъостал дара 

куцаш 

 

Инвестиционни проект овсаре кхоачашъяра декхарашта инвесторашта 

ю Iобелгалъяь, ГIалгIай Республика доазон тIа инвесторий къахьегама 

паччахьалкхен новкъостал дара услугаш: 

инвестиционни проект  кхоачашъяра административни, хоам бара, 

консультативни  новкъостал дар, кийчон, барт бара а мукъа балара а 

процедураш дIахьош. 

Белгалдаь, паччахьалкхен новкъостал делга дIахьу инвестора, лаьрххIа  

ГIалгIай Республика  Правительствос викал яьча ГIалгIай  Республика  

кхоачашдара Iаьдала уполномоченни органо е ший полномочеш 

универсальни процедураш («цхьан кора» принципах) кхоачашъеча 

организацено, ГIалгIай Республика Правительствос дIачIоагIъеча 

регламентаца нийса. 

 

 

 Статья 18.  Инвесторий бокъонаш лораяра тешам балар 

 

ГIалгIай Республика доазон тIа российски а доазонал арахьарча а 

инвестораша пайда эц шоай бокъо лораярца, цу хьакъехьа  федеральни 

законодательстваца, ГIалгIай Республика укх Законаца, Российски 
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Федераце, ГIалгIай Республика  инвестиционни къахьегама даькъе 

дуненхалкъашта юкъерча договорашца кхоачо а еш. Кхыча 

паччахьалкхений инвеситицей бокъон оттам, иштта кхыча 

паччахьалкхений инвесторий  уж кхоачашъяра къахьегам кIезигах аьттув 

болаш хила йиш яц, российски юридическии физическии лицай рузкъан, 

рузкъан бокъоний а инвестиционни къахьегама   йолачул. 

Ук Закона положенеш болх беш респулика доазон тIа цхьаккха а 

тайпара озабезамаш а доацаш массе а инвесторий хьакъехьа. 

ГIалгIай Республика  Правительство гарант хилар могаду: 

российски юридически  лицай  декхарех, цар инвесторашца йолча 

юкъ-моттигех хьахулаш йола, цу даькъе массаза а ГIалгIай Республика  

доазон тIа бахача гражданашца а; 

кхыча паччахьалкхен инвесторашца; 

инвестиционни  маьхале каьхаташ. 

 

Статья 19. Пайдаех пайда хьаэцара тешам балар 

 

Инвестиционни къахьегамах хьахиннача пайдаш, царех дIаяла еза 

налогаш, сбораш дIенначул тIехьагIа маьрша пайда эца йиш йолаш да 

дIахо ивестировани е кхыча декхарашта республика доазон тIа, иштта уж 

духьале йоацаш дIадахьийта республика доазонал арахьа, цу даькъе кхыча 

паччахьалкхений валюта боараме. 

Цу тайпара пайдаш ма дарра аьлча хила тарлу: 

Инвестицех хьахинна пайдаш, дивидендаш, проценташ, кхыдола 

капиталах пайда эцарах хьахинна совгIаташ; 

ахчан дIадехарех а инвестицей хьакъехьа экономически мах бола 

договорни дехкараш кхоачашдарах хьалуш дола ахчаш; 

инвестораша инвестицеш дIаяхарах е дIайохкарах хьахинна ахчаш. 

 

Статья 20. Инвестиционни даькъе дола ГIалгIай Республика  

законодательство хувцарах нвестиционни къахьегама 

тешам балар 

 

Нагахьа санна ГIалгIай Республика  Мехкдас, ГIалгIай Республика  

Халкъа Гулламо а ГIалгIай Республика  Правительствос а инвесторий торо 

а цар боахама къахьегам а  толхабеш йола боарама акташ тIаийцача, цу 

актий аргIа йолча боарамех инвестиционни къахьегам дIахьоча инвестора 

хьакъехьа пайда эц, уж низаца чIоагIъенна кхо шу даьнначул тIехьагIа. 

Белгалъяь положени  дIа-хьа яржац къаман кхерамзле а юкъарлен лостам а 

лорабара, гонахьара Iалам лорадара, кхерамзлен техкника лораяра, 

бахархой эздел, унахцIено лораяра даькъе. 
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Статья 21. Паччахьалкхен Iаьдала органаша а моттигерча 

шедоалдара органаша а законаца доацаш даьчох 

лоабара тешам балар 

 

Паччахьалкхен Iаьдала органаш а моттигерча шедоалдара органаш а 

цар даржера нах бокъо йолаш бац инвесторий къахьегама юкъегIерта, 

законо могаяь моттигаш ца лаьрхIача, цу органий а даржерча наьха а 

компетенце боараме  кхоачашдеш хилча. 

Инвесторий бокъо я шоашта хинна зе меттаоттаде, цу даькъе, 

паччахьалкхен Iаьдала органаша а моттигерча шедоалдара органаша а е 

цар даржера наха законаца доацаш даьчох хьа ца хулаш бисса пайда а 

болаш, иштта цу органаша  е цар даржашкарча наха  законодательствос 

белгалдаь декхараш  дизза кхоачаш ца дарах хьахиннараш а. Зенаш 

меттаоттаду гаранто, тIехьагIа ахчаш бюджете компенсаци еш, зе хилара 

бехке йолча паччахьалкхен Iаьдала органий а моттигерча шедоалдара 

органий а е цар даржера наьха средстваех. 

Инвесторий паччахьалкхен органашца, моттигерча шедоалдара 

органашца а кхыча организацешца, юридически лицашца, гражданашца 

хинна къовсамаш, законо оттаяьча аргIанца арбитражни суде тахка дезаш 

да. 

 

Статья 22. Инвестиционни къахьегам ханна соцабара е соцабара 

условеш  

 

Инвестиционни къахьегам ханна соцабар е соцабар кхоачаду 

федеральни законодательствос оттаяьча аргIанца нийса. 

 

Статья 23. Ер Закон низаца чIоагIдалар 

 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха 

итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз. 

 

Статья 24. ГIалгIай Республика къаьсттача законодательни актий 

низ дIабаьнна лархIар 
 

 Ер Закон низаца чIоагIденнача дийнахьа денз шоай низ дIабаьнна 

лархIа: 

«ГIалгIай Республике инвестиционни  къахьегамах долча»  ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьарах дола»  1996 шера  7 декабрера  

№15-РЗ   йола ГIалгIай Республика Закон;                   

«ГIалгIай Республике инвестиционни  къахьегамах долча» ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьарах  дола»  2002 шера  4 декабрера  

№51-РЗ   йола ГIалгIай Республика Закон;                   
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«ГIалгIай Республике инвестиционни  къахьегамах долча» ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьарах а тIатохараш дарах а дола»   

2003 шера  12 маера  №25-РЗ   йола ГIалгIай Республика Закон;                   

«ГIалгIай Республике инвестиционни  къахьегамах долча» ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьарах  дола»  2007 шера                                   

26 декабрера  №56-РЗ  йола ГIалгIай Республика Закон;                   

«ГIалгIай Республике инвестиционни къахьегамах долча» ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьарах дола», 2012 шера                              

9 октябрера  №27-РЗ   йола ГIалгIай Республика Закон;                   

«ГIалгIай Республике инвестиционни къахьегамах долча» ГIалгIай 

Республика Закона хувцамаш юкъедахьарах  дола»  2017 шера  2 октябрера  

№34-РЗ  йола ГIалгIай Республика Закон;                   

 

 

 

ГIалгIай Республика 

Мехкда                         Евкурнаькъан  Б.Ю. 

 

 

г. Магас 

2019 шера «_26_»__06__ 

 №__20-РЗ__ 


