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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

 

«ГIалгIай Республика доазон тIа этилови спирт, алкгольни продукции 

спирт доалла продукции хьаяри пайда эцари (мелар) паччахьалкхено 

дIа-хьа нийсдарах долча» ГIалгIай Республика Закона 3
1
 а 4

1
 

статьяшта хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа 

 

 

 ТIаийцад 

    ГIалгIай Республика 

    Халкъа Гуллама                                                2020 шера 15 сентябре 
 
 

Статья 1 

«ГIалгIай Республика доазон тIа этилови спирт, алкгольни 

продукции а спирт доалла продукци хьаяри пайда эцари (мелар) 

паччахьалкхено дIа-хьа нийсдарах долча», 2010 шера 11 октябрерча,                 

№39-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче»,               

2010, 28 октябре; 2012, 11 феврале; 2013, 15 июне; 2014, 7 июне;           

2015, 2 апреле; Официальни бокъон хоама интернет-портал 

(www.pravo.gov.ru), 2016, 8 феврале; 2017, 29 мае; интернет-газет 

«ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2018, 13 июне) юкъехьо Iобелгалдаь 

хувцамаш: 

1) 3
1
 статьяйна тIатохар де ер чулоацам болча 10 пунктаца: 

«10) этилови спирт, алкгольни продукци а спирт доалла продукци  а 

хьаяраи пайда эцараи паччахьалкхен тIахьожам (бIарга Iунал) лоаттадара 

йолча, кхоачашдара Iаьдала федеральный органага, цу органо дIадехарах 

сведенеш дIалу, алкогольни продукцех, юкъарлен кхача баара услугаш еча 

хана пайда эцаш бале, нагахьа санна, юкъарлен кхача баара йола обьекташ, 

дукха квартираш йолча цIеношка а (е) царна тIаоттача доазон тIа а яле 

 



2 

 

 

(юкъарлен кхача баара посетителешта услугаш еча зала моттиг йоаккха еш 

хилча), цу даькъе хоаддаме дехка, юкъарлен кхача баара услугаш еча 

алкогольни продукции йохкалга, нагахьа санна, юкъарлен кхача баара йола 

обьекташ, дукха квартираш йолча цIеношка а (е) царна тIаоттача доазон 

тIа а яле.»; 

 2) 4
1
 статьяйна тIатохар де, ер чулоацам болча 1

2
 даькъаца: 

«1
2
. ГIалгIай Республика доазон тIа дийхка да, юкъарлен кхача баара 

услугаш еча алкогольни рознични продукци йохкалга, нагахьа санна, 

юкъарлен кхача баара йола обьекташ, дукха квартираш йолча цIеношка а 

(е) царна тIаоттача доазон тIа а яле.». 

   

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

кепатехача дийнахьа  денз. 
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