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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН  

  

ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни акташата хувцамаш 

юкъедахьара  хьакъехьа 

 

  

ТIаийцад 

    ГIалгIай Республика 

    Халкъа Гуллама                                          2019 шера 28 ноябре 

  

            

  Статья 1 

ГIалгIай Республика доазон тIа долча дукха квартираш йолча цIеной 

юкъара доалахье капитальни тоаяр дIадахьарах долча», 2013 шера 11 

октябрерча №30 йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 

2013, 17 октябре; 2014, 3 июле; 2015, 10 октябре; Официальни бокъон 

хоама интернет-портал  (www.pravo.gov.ru), 2016, июне, 29 ноябре, 2017 3 

мае; газет «ГIалгIайче», 2013,17 октябре; 2014, 3 июле; 2015, 10 октябре;  

2016, 8 июне)  юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 6 статьяй 1 даькъе деша «доалахой» тIехьа тIатохар де дешаца 

«нах чубахача»; 

2) 10 статьяй 2 даькъе дешаша «20 статьяс белгалдаьраш» хувца 

дешашца «20 статьяй 1 даькъо белгалдаьраш»; 

3)  12 статье: 

 а) 2 даькъа 3 пункте дешашта «услугаш а (е) балхаш  а» тIехьа 

тIатохар  де дешашца  «укх закона 20 статьяй 1 даькъа 1 пункто белгалъяь 

услугаш а (е) балхаш кхоачашданза дарг ца хилара терко еш, цхьан 

ханачухь цIеношка чухьнахьа йолча шин е кхы дукхагIча, дукха квартираш 

йолча цIеношкарча инженерни системай хьакъехьа, ГIалгIай Республика 

Правительства Соцамца белгал ма дарра»; 

б) тIатохар де ер чулоацам болча 2
1 
даькъаца: 

«2
1
. Капитально тоаяра региональни  программе, цунна актуализаци 

еш, дукха квартираш йолча цIеношка юкъара доалахье капитально тоаяра 

хан-юкъ тIехьа йоагIача ханага доаккхаш тIехьадаккхар, дукха квартираш 
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йолча цIеношка юкъара доалахье капитально тоаяра планировать деш 

йолча услугий  а (е) балхий  а перечень кIезигъяр кхоачашду, дукха 

квартираш йолча цIеношка фусамаш доалахьа йолча наьха юкъарча 

гуллама аргIа йола соцам хилча, нагахьа санна ер моттиг ца нийслой: 

1) дукха квартираш йолча цIеношка юкъара доалахье капитально 

тоаяра планировать деш йола услугий  а (е) балхий  а перечень кIезигъяр 

кхоачашду, нагахьа санна шоай хьакъехьа капитально тоаяра балхаш 

дIадахьа дезача,  конструктивни элементаш ца хиларца дувзаденна хилча; 

2) дукха квартираш йолча цIеношка юкъара доалахье капитально 

тоаяра планировать деш йолча услугий а (е) балхий а тайпаш хьалхагIа 

кхоачашдаь дале,  цу моттиге дукха квартираш йолча цIеношка юкъара 

доалахье капитально тоаяр дIа ца дихьача даргдац аьнна белгалдаь хилча, 

шозлагIа  цу тайпара услугаш а (е) балхаш  а дар, капитально тоадара 

региональни программаца белгалъяьча ханачухь кхоачашдар эшаш дац; 

3) капитально тоадара фонд вIашагIъйоллара куц хувцаденна дале, 

укх Закона 17 статьяй 6 даькъо белгал ма дарра. Цу моттиге капитально 

тоадара хан-юкъ белгалъю, дукха квартираш йолча цIеношка юкъара 

доалахье капитально тоаяр дIадахьар ца хилча даргдоацача аргIанца нийса; 

4) ГIалгIай Республика Правительства боарама бокъон актаца 

оттаяьча аргIанца нийса, дукха квартираш йолча цIеношка юкъара 

доалахье капитально тоаяра услугаш  а (е) балхаш  а дар хила йиш 

йоацалга белгалдаьлча (цу даькъе  хьалхагIа дIадоладаь  услугаш  а (е) 

балхаш  а дар) цу тайпара услугаш  а (е) балхаш  а дар дукха квартираш 

йолча цIеношка фусамаш доалахьа йолча наха а (е)  дукха квартираш 

йолча цIеношка юкъарча доалахьенна Iунал дар а  тоаяр а леладеча саго, 

подрядни организаци дукха квартираш йолча цIеношкарча фусамашка а (е) 

дукха квартираш йолча цIеной гIишлон конструкцешта, инженерни 

сетешта, санитарно-технически, электрически,  механически а кхыча 

кхоачама а   тIа ца юташ йитача. 

 Дукха квартираш йолча цIеношка юкъара доалахье капитально 

тоаяра балхаш дIадахьара духьале яр, цу даькъе доалахье йолчо, дукха 

квартираш йолча цIеношта урхал дара саго е дукха квартираш йолча 

цIеношка юкъарча доалахьенна Iунал дар а тоаяр а леладеча саго, 

подрядни организаци цу тайпара балхаш дара аьттув Iалашбу региональни 

операторо, ГIалгIай Республика Правительства боарама бокъон актаца 

оттаяьча аргIанца нийса. 

4) 18 статье:     

а)  1 дакъа укх редакце дIаязде:                                                                          

«1. Нагахьа санна капитально тоаяра фонд вIашагIъеллача 

региональни оператора счета тIа белгалде деза, дукха квартираш йолча 

цIеношка  фусамаш доалахьа йолчар юкъара гуллама соцамах, цу дукха 

квартираш йолча цIагIа капитально тоадар дIадахьарах белгалдаь е 

дIачIоагIдаь хила деза: 

1) капитально тоадара услугий а (е)  балхий перечень; 
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2) капитально тоадара услугий а (е)  балхий  а тIехбола боарам, 

дукха квартираш йолча цIагIара юкъара доалахье капитально тоаяра 

услугий а (е)  балхий  а тIехболча боарамашца, укх Закона 2I статьяй I 

даькъо белгалъяьча аргIанца нийса; 

3) дукха квартираш йолча цIеношкара юкъара доалахье йолчар 

массане а цIерах капитально тояра услугаш а (е)  балхаш   а  дIаэца викал 

ваь саг, цу даькъе аргIа йолча акташ тIа кулгаш язде а; 

б) тIатохар де ер чулоацам болча I
I
даькъаца:  

«1
1
.
 

Нагахьа санна, дукха квартираш йолча цIагIара  фусамаш 

доалахьа йолчар  юкъарча гуллама соцамах, цу дукха квартираш йолча 

цIагIара юкъара доалахье капитально тоаяра  фонд лаьрххIача счета тIа 

вIашагIъеллача,  белгалдаь е дIачIоагIдаь хила деза: 

1) капитально тоадара услугий а (е)  балхий перечень; 

2) капитально тоадара услугаш а (е)  балхаш кхоачашдарах луш 

болча ахчан тIехбола боарам; 

3) капитально тоадара хан-йовкъаш; 

4) капитально тоадара  финансироване источникаш; 

5) дукха квартираш йолча цIеношкара юкъара доалахьа йолчар 

цIерах капитально тоадара услугаш а (е)  балхаш   а  дIаэца викал ваь саг, 

цу даькъе аргIа йолча акташ тIа кулгаш язде а.»; 

5) т1атохар де ер чулоацам болча 19
1
 статьяйца: 

«Статья 19
1
. Дукха квартираш йола цIенош капитально тоадара 

башхалонаш, цу чурча хьалхарча фусама 

приватизаци еча денга  

 

1. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала орган йолча хьалха 

хиннача наймодатела, дукха квартираш йола цIеношкарча хьалхарча 

фусама приватизаци еча денга, ГIалгIай Республика цIерах дIаотта викал 

яь йолча, ше паччахьалкхен фусама фонда доалахо санна, дукха квартираш 

йолча цIеношка юкъара доалахье капитально тоаяра балхаш дIадахьара,   

Российски Федераце Фусама кодекса 190
1
 статьяй 1 даькъо дIадехарашца  

нийса финансировани ю  ГIалгIай Республика бюджета средстваех. 

2. Укх статьяй 1 даькъе белгал ма дарра, дукха квартираш йолча 

цIеношкара юкъара доалахье капитально тоаяра балхаш дIадахьара 

финансировани ю ГIалгIай Республика бюджета средстваех, аргIанарча 

финансови шера а планови хан-юкъа а долча республикански бюджетах 

долча ГIалгIай Республика законаца нийса, капитально тоадара фонд 

вIашагIйоллара  башхалонашца, Российски Федераце Фусама кодекса 190
1
 

статьяй 1 даькъо дIадехарашца нийса белгал ма дарра дола средстваш, 

региональни оператора счета тIа е лаьрххIача счета тIа,  дукха квартираш 

йолча цIеношка юкъара доалахье капитально тоаяра балхаш дIадахьа 

дезача шера хьалхарча кварталал тIехьа а ца доаккхаш дIа а дохьийташ, 

капитально тоадара региональни программаца нийса.   
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3. Дукха квартираш йолча цIеношкара фусамаш доалахьа йола нах 

дакъа лоацаш хул, хьалха хиннача наймодатело  капитально тоаяра балхаш 

дIадахьара декхараш мишта кхоачашдаьд хьожача, укх стаьяйца нийса, укх 

Закона 23 статьяс белгалъяьча аргIанца нийса, дукха квартираш йолча 

цIеношкара юкъара доалахье капитально тоаяра балхаш дIадахьар дIаэцара 

дакъа лоацаш, капитально тоадара региональни программаца нийса. Дукха 

квартираш йолча цIеношкара фусамаш доалахьа йолча наха массане а 

викал ваь саг бокъо йолаш ва, дукха квартираш йолча цIеношкара юкъара 

доалахье капитально тоаяра балхаш дIадахьар дIаэцача, цу даькъе аргIа 

йолча акташ тIа кулгаш язде мукъа балар белгалду, дукха квартираш йолча 

цIеношкара фусамаш доалахьа йолчар юкъарча гуллама соцамца.»; 

6) 20 статьяй 1 даькъе: 

а) 2 пункт укх редакце д1азъе: 

«2) лифташ  тоаяр, хувцар, модернизаци яр, лифтови шахташта, 

машинни а блочни а фусамашта модернизаци яр;»; 

 б) бархIлагIча абзаце дешашта «тхов тIа» тIехьа тIатохар де дешашца 

«коммунальни ресурсашта а коммунальни услугашта а учет яра 

автоматизированни хоам бара - дустара системаш оттаяр,»; 

 7) 29 статье: 

а) тIатохар де ер чулоацам болча 4
1 
пунктаца:  

«4
1
)  дIаоттаде, ГIалгIай Республика Правительства боарама бокъон 

актаца оттаяьча аргIанца нийса, дукха квартираш йолча цIеношка юкъара 

доалахье капитально тоаяра балхаш дIадахьара духьале яр, цу даькъе 

доалахье йолчо, дукха квартираш йолча цIеношта урхал дара саго е дукха 

квартираш йолча цIеношка юкъарча доалахьенна Iунал дар а  тоаяр а 

леладеча саго, подрядни организаци цу тайпара балхаш дара тIа ца юташ 

духьале яьлга,»; 

б) 2 даькъа 6 пункте дош «боараме» дIадаккха; 

в) 3 дакъа укх редакце дIаязде: 

«3. Региональни оператор декарийла ва, инженерни тохкамаш дара, 

проектни документаци кийчдара, капитальни хьалъяь гIишлош  

капитально тоаяра балхаш кхоачашдара, индивидуальни предприниматель 

е юридически лицо юкъеоза, уж  инженерни тохкамаш дара, проектно-

гишлош яра,  капитальни гIишлош  хьалъяра, реконструкици яра, 

капитально тоаяра балхаш кхоачашдара даькъе ше-шегIа дIа-хьа 

нийсъялара куц долаш а йолаш.». 

 

Статья 2 

«ГIалгIай Республике энерги кхоярахи энергетически овсарле 

лакхъярахи долча» 2013 шера 28 августерча  ГIалгIай Республика Закона 

(газет «ГIалгIайче», 2013, 31 августе, Официальни бокъон хоама интернет-

портал  (www.pravo.gov.ru), 2019, 7 июне) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 3 статьяй 3 даькъа 9 пункте дешаш «гражданий сомий бешамаш, 

бешамаш е дачни, коммерчески йоацача оъбединеней» хувца дешашца 

http://www.pravo.gov.ru/
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«гражданаша шоашта эшача гIулакхашта сомий бешамаш, бешамаш 

лелаеча доазон тIа йолча»; 

2) статья 8 укх редакце дIаязъе: 

«Статья 8. ГIалгIай Республика доазон тIа энерги кхоярахи 

энергетически овсарле лакхъярахи йола 

мероприятеш дIаяхьарах хоам барца Iалашо яр 

            

1. Энерги кхоярахи энергетически овсарле лакхъярахи мероприятеш 

дIаяхьарах, хоам бар Iалашде деза хадданза, укх  куцашца: 

1) энерги кхоярахи энергетически овсарле лакхъярахи долча даькъе 

паччахьалкхен хоам бара система вIашагIйоллаш; 

2) паччахьалкхен Iаьдала органаша а е цар ведомства кIала йолча 

паччахьалкхен (бюджетни е автономни) учрежденешеи, моттигерча 

шедоалдара органаша дуккханешка хоам бара средствашка, энерги 

кхоярахи энергетически овсарле лакхъярахи йола региональни, 

муниципальни программаш кепа тохарца; 

3) паччахьалкхен Iаьдала органаша а е цар ведомства кIала йолча 

паччахьалкхен (бюджетни е автономни) учрежденеше а, моттигерча 

шедоалдара органаша дуккханешка хоам бара средствашка гIолла 

тематически теле а радио а передачаш  дIаяхьар,  хоам бара - 

просветительски  программаш яр, энерги кхоярахи энергетически овсарле 

лакхъярахи долча даькъе йолча  мероприятехи аьттонехи, энерги кхоярахи 

энергетически овсарле лакхъярахи  даьхача доккхача толамех а цу 

хьакъехьа актуальни болча хоамах, цу даькъе доазонал арахьа а; 

4) потребителашка хоам бар, бытовой электроэнерги юача 

устройствай а кхыдолча товарий  энергетически овсарленах, уж  Российски 

Федераце доазон тIа лелаяра хьакъехьа, Федеральни законо дIадехараш 

отта а даь, иштта гIишлош, сооруженеш а кхыйола обьекташ, 

энергетически ресурсех пайда эцарца бувзам бола; 

5) электросетевой боахама обьектий а коммунальни инфраструктура 

а энерги кхояра потенциалах а цар энергетически овсарленах а бола хоам 

боаржабар; 

6) лакха энергетически овсарле йолча обьектий а технологей а 

гойтамаш вIаштIехьадахар; 

7) энерге кхом барах а  энергетически овсарле лакхъярах а  долча 

законодательстваца нийса кхыдола дераш кхоачашдар. 

2. Паччахьалкхен лоIамаш кхоачашдара а энерге кхом бара а 

энергетически овсарле лакхъяра а юкъарлен декхараш кхоачашдара а 

иштта энерге кхом бара а энергетически овсарле лакхъяра а юкъарлен 

декхараш кхоачашдара йолча мероприятейх хоам бара Iалашдара 

паччахьалкхен органаш а (е) цар ведомства кIала йолча паччахьалкхен 

(бюджетни е автономни) учрежденеш, моттигерча шедоалдара органаш 

декхарийла я хадданза дIа-хьа боаржабе: 
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1) Федеральни законо дIаоттаяьча, физически лицай бокъонехи 

декхарехи, цIенош доалахьа долчаргара, дукха квартираш йолча цIеношка  

фусамаш долахьа йолчаргара, дукха квартираш йолча цIеношта доал деча 

нахагара  хьадехарех, федеральни законо дIадехача кхыдарех; 

2) энерге кхом бареи энергетически овсарле лакхъяреи хьакъехьа, 

Российски Федераце законодательствос оттаяь социальни реклама. 

3. Потребителашта энергетически ресурсаш дIалуш йола 

организацеш декхарийла я, цу потребителашка, энерге кхом бареи 

энергетически овсарле лакхъяра хьакъехьа долча куцех хоам бе, цу даькъе 

из хоам сете «Интернет» чуоттабеш, каьхата тIа язбеш а кхыча тайпара а 

болча аьттонца дIакхоачийташ. 

4. Дешара программашца хила тарлу, энерге кхом бареи 

энергетически овсарле лакхъяра хьакъехьа йола дешара курсаш. 

5. Календарни шера, энергетически ресурсех  пайда эцарах беннача 

маьхах дола даннеш юкъедахьа деза организацен шера отчета. 

6. Российски Федераце Правительствос викал яьча,  кхоачашдара 

Iаьдала федеральни  органо мониторинг а анализ а ю энерге кхом бареи 

энергетически овсарле лакхъяра хьакъехьа паччахьалкхен политика а 

боарама – бокъон дIа-хьа нийсдара а кхоачашъяра овсарле. 

7. Российски Федераце Правительствос викал яьча  кхоачашдара 

Iаьдала федеральни  органо кийчо а ю дIа-хьа а йоаржаю, хIара шерара 

паччахьалкхен доклада Российски Федераце энерге кхом бареи 

энергетически овсарле лакхъяра хьакъехьара хьал миштад хьожаш, 

Российски Федераце Правительствос оттаяьча аргIанца нийса. 

 

Статья 3 

«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, 26 февреле, 2019, 7 июне) юкъехьо 

Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 6
1  

статьяй 1, 2, 3, доакъой  5 пункташка дешаш «, капитально 

тоадар» дIадаха; 

2) 23 статье: 

а) 2 даькъе: 

2 пункта дешашта «гIишлош йича» тIатохар де дешашца 

«индивидуальни нах чубаха цIенош а», тIатохар де дешашца 

«блокированни гIишлош еш»; 
  
3 пункта  тIатохар де дешашца «блокированни гIишлош еш» 

«индивидуальни нах чубаха цIенош а»; 

4 пункте дешаш «нах чубаха» хувца дешашца «дукха квартираш 

йола»; 

http://www.pravo.gov.ru/
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б) 6 даькъе дешашта  «нах чубаха цIенош,»  тIехьа тIатохар де 

дешашца «блокированни хьалдаь нах чубаха цIенош, дукха квартираш 

йола цIенош,»; 

3) 31 статья ший низ дIабаьнна лархIа; 

4) 32 статье: 

а) 3 дакъа укх редакце дIаязде: 

«3. Обьект эксплуатаце дIаяларах бола соцам тIаэца, ца хилча 

даргдоацаш да Iобелгалдаь  документаш: 

1) лаьттан даькъа бокъо хилар оттадара документаш, цу даькъе 

сервитут оттаяра барт бар а публични сервитут оттаяра соцам а болаш; 

2)  гIишлош яр мукъа луш йола лаьттан даькъа градостроительни 

план е линейни обьект хьалъеш а реконструкци еш а,  доазон планировка 

яра проект  а,  доазонна доазув оттадара проект а (линейни обьект хьалъеш 

а реконструкци еш а   доазонна планировка яра документаци кийчде дезаш 

ца хилара моттигаш ца лаьрхIача), доазонна планировка яра проект, 

нагахьа санна линейни обьект эксплуатаце дIаялара мукъа луш моттиг 

хилча, из оттаяра лаьттан дакъа вIашагIдоллар эшаш ца хилча; 

3) гIишлош яра мукъа балар; 

4) капитальни гIишлон обьект дIаэцарах йола акт (нагахьа санна 

гIишлош елга гIишлон подрядах хьалъяь, реконструкци яь яле); 

5) хьалъяь, реконструкци яь капитальни гIишлон обьект 

параметрашта нийса хиларах йола акт, цу даькъе из энергетически 

овсарленах дIадехарашта нийса хиларах а пайда эцача энергетически 

ресурсашта учет яра приборашца Iалашо ярах долча дIадехарашта жоп луш 

хилара бакъдеш а гIишло хьалъяьча саго (гIишло хьалъяьча саго, 

гIишлонхочо е технически заказчико, нагахьа санна гIишлон подрядах 

дола договор оттадаь гIишло хьалъяь, реконструкци яь хилча, иштта 

гIишлон тIахьожам беча саго, нагахьа санна договора кIийлен тIа гIишлон 

тIахьожам   белга  оттадаь дале); 

6) хьалъяь, реконструкци яь капитальни гIишлон обьект, технически 

условешта нийса хилар бакъду документаш, инженерно-технически  

кхоачон сетешта эксплуатаци еча организацей викалаша кулгаш а яздаь 

(нагахьа санна уж хилча); 

7) хьалъяь, реконструкци яь капитальни гIишлон обьект мичахьа 

мишта я белгалду схема, лаьттан даькъа доазонца инженерно-технически  

кхоачон сетеш мичахьа да а лаьттан даькъа планировочни 

вIаштIехьдаккхар, гIишло хьалъяьча саго (гIишло хьалъяьча саго а 

гIишлонхочо а  е технически заказчико, нагахьа санна гIишлон подрядах 

дола договор оттадаь гIишло хьалъяь, реконструкци яь хилча), линейни 

обьект хьалъяь реконструкци яь хилар ца лаьрхIача; 

8) гIишлон бIаргаIунал дара паччахьалкхен органа чаккхе (нагахьа 

санна Градостроительни кодекса 54 статьяй 1 даькъаца нийса, гIишлон 

бIаргаIунал дар  кхоачашделга белгалдаь хилча) хьалъяь, реконструкци яь 

капитальни гIишлон обьект проектни документаце дIадехарашта  нийса 
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хилча, цу даькъе энергетически овсаре хилара дIадехарашта а  капитальни 

гIишлон обьект энергетически ресурсех пайда эцара учет яра  приборашца 

кхоачо яра дIадехаршта нийса хилча, федеральни экологически бIаргаIунал 

дара викал яьча федеральни кхоачашдара Iаьдала органо оттаяь чаккхе 

(дIахо-федеральни экологически бIаргаIунал дара орган), 

Градостроительни кодекса 54 статьяй 7 даькъаца нийса дIалуш йола; 

9) кхераме обьект доалахьа йолча сага, граждански бехктокхама ца 

хилча яргйоаца страховани ярах дола договор оттадар бакъду документ, 

кхерамеча обьекте  авари хиларах зе дала тарлой, Российски Федераце  

законодательстваца нийса, кхераме обьект доалахьа йолча сага, 

граждански бехктокхама ца хилча яргйоаца страховани яр, кхерамеча 

обьекте  авари хиларах зе дала тарлой; 

10)  культурни тIехьлен обьект лораяра даь балхаш дIаэцарах йола 

акт, «Российски Федераце къамий культурни тIехьлен объектех (истореи 

культураи памятникех долча)» 2002 шера 25 июнерча «73-ФЗ йолча 

Федеральни законо белгалъяьча культурни тIехьле лораяра аргIа йолча 

органо белгалъяь,  цу обьекта реставраци, консерваци, из тоаеш а вай 

заманца товш пайда эцара гарга югаш а; 

11) капитальни гIишлон обьекта технический план, «ДIа-хьа хьош 

доацача рузкъанна паччахьалкхен регистраци ярах долча» 2015 шера 13 

июлерча «218-ФЗ йолча Федеральни законаца нийса кийчъяьча.»; 

б) 4 даькъе дешаш «6, 9 пункташка» хувца дешашца «5,8 

пункташка»; 

в) даькъе 4
1
 дешаш «1, 2, 3, 9 пункташка» хувца дешашца «1, 2, 3, 8 

пункташка»; 

г) даькъе 4
2
 дешаш «1, 4, 5, 6, 7, 8 пункташка» хувца дешашца «1, 4, 

5, 8 пункташка». 

5) 33 статьяй 1 а 2 а доакъош укх редакце дIаязде; 

«1. ГIишло хьалъеш вола саг декхарийла ва капитальни гIишлон 

обьекта гIишло  хьалъеш, реконструкци еш, капитально тоаеш, гIишлош 

хьалъяра, технически  заказчика декхарца, гIишлонна эксплуатаци  яра 

бехктокхаме волча сага е региональни оператора  дIадехарашца нийса 

(нагахьа санна гIишлон подрядах дола договор оттадаь гIишло хьалъяь, 

реконструкци яь, капитально тоаяь  хилча), проектни документацеца, 

гIишлош яра дIадехарашца, капитальни гIишлон обьекта  реконструкци яр,  

гIишлош яра хьабийха мукъа хьабеннача денга, лаьттан даькъа 

градостроительни план, лаьттан даькъах мукъа бенна пайда эцар, 

Российски Федераце лаьттан а кхыдолча  а законодательстваца, технически 

дIадехарашца нийса, цу моттиге кхоалагIча наха гонахьарча средана а 

кхерамзле Iалашъеш, къахьегама кхерамзле лораеш, культурни тIехьлен 

обьекташ бIарчча хилийтара кхоачо еш. 

2. ГIишло хьалъеш вола саг иштта декхарийла ва, капитальни 

гIишлон обьекта  гIишлош хьалъеча, реконструкци еча, капитально тоаеча  

моттиге, гIишлошъечун, технически заказчика  викалаш тIабита, гIишло, 
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цIеношта эксплуатаци яра бехктокхаме саг е региональни оператор, 

паччахьалкхен гIишлон бIарагаIунала органий болхлой тIабита, царна ца 

хилча даргдоаца документаци дIадала, гIишлон тIахьожам лоаттабе, 

кхоачашдара документаци леладе, гIишлошъечун, технически заказчика  

викалашка, гIишлонна, цIеношта эксплуатаци яра бехктокхаме саг е 

региональни оператор, паччахьалкхен гIишлон бIарагаIунала органий 

болхлошка хоам бе беза балхаш йистедалара  йолча хан-йовкъех, уж тахка 

езаш а я, гучадаьнна кхоачамбоацараш дIадаха деза, уж дIадахар бакъдеш 

йола акташ оттаялцца балхаш дIахо дахьа йиш яц, тIахьожам лоаттабе беза 

гIишлон материалаш дика хилийтьара.». 

 

Статья 4 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха 

итт  ди чакхдаьннача дийнахьа денз. 

  

 

 

ГIалгIай  Республика 
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г. Магас 
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