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 Статья 1 

 «ГIалгIай Республика доазон тIа къаьста зуламаш дарах 

административни  бехктохкамах» долча 2010 шера 7 декабрерча №60-РЗ 

йолча ГIалгIай  Республика Закона (газет «Сердало», 2010, 11 декабре; 

газет «ГIалгIайче», 2011, 7 июне, 6 октябре; 2012, 24 марте;  2013,                       

12 марте, 7 декабре; 2014, 7 июне; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон 

хоама  интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июне, 2 декабре; газет 

«ГIалгIайче» 2016, 29 ноябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал 

(www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабре; газет «Сердало», 2017, 7 марте; 

Официальни бокъон хоама  интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2017,                 

29 мае, 6 июне, 31 октябре, 29 декабре; интернет-газет «ГIалгIайче» 

(www.gazetaingush.ru) 2018, 13 июне; Официальни бокъон хоама интернет-

портал (www.pravo.gov.ru) 2018, 4 сентябре; 2019, 29 апреле) юкъехьо 

Iобелгалдаь хувцамаш:  

1) тIатохар де ер чулоацам болча 17
3
. статьяйца: 

«Статья 17
3
.
 
 Тхьамка ца доалла, гIир йола продукци лелаяра 

оттадаь бехкамаш лора ца дарах  хулаш бола 

бехктокхам 

 

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


 2 

 

Тхьамка ца доалла, гIир  йола продукци лелаяр (хьаяр, чакхъяккхар, 

лораеш уллаяр, дIа-хьа яхьар, дIа-хьа яхьийтар, маьхала яккхар, дIа-хьа 

нийсъяр, Iалашъяр, пайда эцар), из тхьамка озарал эргаш долча куцашца 

пайда эцаш лелаярах, административни гIод тох гражданашта, ши бIаь 

тумангара денз пхи бIаь туман  боараме кхаччалца; даржашкарча наха-итт 

бIаь тумангара денз ткъо бIаь туман боарамга кхаччалца; юридически 

лицашта- ткъаьи итт бIаь тумангара денз шовзткъеи итт бIаь туман 

боарамга кхаччалца.»; 

2) 25 статьяй хьалхарча абзаце таьрахьашта «17
2
» тIехьа тIатохар де  

таьрахьашца «,17
3
»; 

3) 26 статьяй 1 дакъа 6 пункте таьрахьашта «17
2
» тIехьа тIатохар де  

таьрахьашца «,17
3
». 

 

Статья 2 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха 

итт ди чахкдаьннача дийнахьа денз. 
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