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  Статья 1  

 «Ветеринарии хьакъехьа» долча 2005 шера 23 июнерча №28-РЗ 

йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2005, 2 июле; 20 

октябре; 2006, 25 апреле; газет «Сердало», 2007, 26 апреле; газет 

«ГIалгIайче», 2014, 6 мае; Официальни бокъон хоама интернет-портал 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 29 декабре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 1 статьяй  ворхIлагIа абзац укх редакце дIаязъе: 

«Ветеринарии даькъе дола декхараш кхоачашду ГIалгIай Республика 

паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни даькъе уполномоченни йолча 

паччахьалкхен органо, ГIалгIай Республика ветеринарни служба къахьегам 

дIабахьара Iалашо яра урхаллен орган  йолча, хьайбашта лазараш ца 

хилийтара а сага а дийнаташта цхьатарра хулача лазарех бахархой 

лорабара кхоачо яра, иштта ветеринарии даькъе бола говзанчаш а »; 

2) 3 статье: 

а) йиълагIча абзаце дешаш  «ГIалгIай Республика Ветеринарни 

урхаллено» хувца дешашца «ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала  

ветеринарни  даькъе уполномоченни йолча, ветеринаре даькъе 

паччахьалкхен политика кхоачашъеча  паччахьалкхен органо»; 

б) абзацаш 11, 12 укх редакце дIазъе: 
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Российски Федераце Паччахьалкхен ветеринарни служба системе 

чуйоагIача органий а организацей а викал банза бола нах, регистраци а яь 

ветеринарни даькъе предпринимательски къахьегаш бола  говзанчаш; 

Российски Федераце Паччахьалкхен ветеринарни служба системе 

чуйоагIача органий а организацей а викал банза бола нах, регистраци а яь 

ветеринарни даькъе предпринимательски къахьегаш бола  говзанчашта 

тIахьожам лоаттабар; 

3) 4 статья ший низ дIабаьнна лархIа; 

4)  II керта цIи укх редакце дIаязъе: 

«Корта II. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала  

паччахьалкхен  ветеринарни даькъе уполномоченни 

йола, ветеринаре даькъе паччахьалкхен политика 

кхоачашъю  паччахьалкхен орган»;  

 

5) 5 статье: 
 а) статьяй цIераца дешаш «ГIалгIай Республика Ветеринарни 

урхаллено» хувца дешашца «ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала 

ветеринарни  даькъе уполномоченни йолча, ветеринаре даькъе 

паччахьалкхен политика кхоачашъеча  паччахьалкхен органа»; 

б) 1 пункта хьалхарча абзаце дешаш «ГIалгIай Республика 

Ветеринарни урхаллено» хувца дешашца «ГIалгIай Республика 

паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни  даькъе уполномоченни йолча, 

ветеринаре даькъе паччахьалкхен политика кхоачашъеча  паччахьалкхен 

органа»; 

в) 2 пункте дешаш  «ГIалгIай Республика Ветеринарни урхаллено» 

хувца дешашца «ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни  

даькъе уполномоченни йолча, ветеринаре даькъе паччахьалкхен политика 

кхоачашъеча  паччахьалкхен органа»; 

г) 3 пункте: 

хьалхарча  абзаце дешаш  «ГIалгIай Республика Ветеринарни 

урхаллен кулгалхо» хувца дешашца «ГIалгIай Республика паччахьалкхен 

Iаьдала ветеринарни  даькъе уполномоченни йолча, ветеринаре даькъе 

паччахьалкхен политика кхоачашъеча  паччахьалкхен органа кулгалхо»; 

  шоллагIча абзаце дешаш «ГIалгIай Республика Ветеринарни 

урхаллено а» «ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни 

урхаллен кулгалхочо а» хувца дешашца «ГIалгIай Республика 

паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни  даькъе уполномоченни йолча, 

ветеринаре даькъе паччахьалкхен политика кхоачашъеча паччахьалкхен 

органа а» «ГIалгIай Республика ветеринарни  даькъе уполномоченни 

йолча, ветеринаре даькъе паччахьалкхен политика кхоачашъеча  

паччахьалкхен органа кулгалхо а» ше-ший аргIах; 

д) 4 пункте дешаш   «ГIалгIай Республика Ветеринарни урхаллено» 

хувца дешашца «ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни  

даькъе уполномоченни йолча, ветеринаре даькъе паччахьалкхен политика 

кхоачашъеча  паччахьалкхен органо»; 
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6) 6 статье: 

а) цIераца «ГIалгIай Республика Ветеринарни урхаллено» хувца 

дешашца «ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни  даькъе 

уполномоченни йолча, ветеринаре даькъе паччахьалкхен политика 

кхоачашъеча  паччахьалкхен органа»; 

б) хьалхарча абзаце дешаш «ГIалгIай Республика паччахьалкхен 

ветеринарни служба»  хувца дешашца «ветеринарни даькъе»; 

7) 9 статье: 

а) цIераца дешаш «хьаеши лораеши йола предприятеш» хувца 

дешашца «гIишлош (гIишлонаш, сооруженеш) хьае а лорае а  лаьрхIа йола 

предприятеш»; 

б) хьалхарча даькъе дешаш «хьае а лорае а  лаьрхIа йола 

предприятеш»; 

в) шоллагIча даькъе дешаш «хьайбаш леладара продукташ хьае а 

лорае а лаьрхIа йола предприятеш хьалъе лаьрхIа хинна» хувца дешашца 

«хьаеши лораеши йола предприятеш» хувца дешашца «хьайбаш леладара 

продукташ хьае а лорае а лаьрхIа йола предприятеш» гIишлош 

(гIишлонаш, сооруженеш) хьалъе а лорае а  лаьрхIа йола дешаш «цу 

тайпара предприятеш» хувца дешашца а «цу тайпара гIишлош (гIишлонаш, 

сооруженеш)»; 

8) 10 а 12 статьяшка дешаш «Предприятеш, учрежденеш, 

организацеш»  хувца дешаца «Организацеш»; 

9) 11 статьяй шоллагIча абзаце дешаш «ГIалгIай Республика 

Ветеринарни урхаллено» хувца дешашца «ГIалгIай Республика 

паччахьалкхен Iаьдала ветеринарни  даькъе уполномоченни йолча, 

ветеринаре даькъе йола паччахьалкхен политика кхоачашъеча  

паччахьалкхен органо»; 

10) 15 статьяй цIерца дешаш  «предприятей,  учрежденей» дIадаха. 

 

Статья 2 
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально 

кепатехача дийнахьа денз. 

 

 

 

ГIалгIай  Республика 

           Мехкда                                                Келаматнаькъан М.М. 
      

 г. Магас 

2019 шера «_02_»__12__ 

           №__45-РЗ__ 

 


