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Статья 1 

«Г1алг1ай Республике градостроительни къахьегамах долча» 2009 

шера 17 декабрерча №61-РЗ йолча Г1алг1ай Республика Закона (газет 

«Галг1айче», 2009, 31 декабре; газет «Сердало», 2010, 9 ноябре; 

«Галг1айче», 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 феврале; 2019, 7 июне, 2 декабре) 10 

статье юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) статьяй  ц1и укх редакце д1аязъе: 

«Статья 10. Российски Федераце шин а кхы дукхаг1ча а                       

субъектий доазон планироване схема  проект барта  

яхьар, Г1алг1ай Республика доазон планироване»; 

 

 2) 1 дакъа укх редакце д1аязде: 

«1. Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон 

планироване схема проект, Г1алг1ай Республика  доазон планироване 

схема проект, барта яхьа еза, кхоачашдара Iаьдала уполномоченни йолча 

федеральни органаца, Российски Федераце доазон планироване 
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дIачIоагIдаьча документий положенешца нийса дий хьажара даькъе, цу 

даькъе федеральни лоархIам бола объекташ оттаяра планироване терко еш. 

Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон планироване 

схема проект, барта яхьа еза, кхоачашдара Iаьдала уполномоченни 

федеральни органаца, региональни лоарх1ам бола обьекташ федеральни 

лоарх1ам болча, къаьстта лорадеча 1аламан доазонаш т1а оттае лаьрх1а 

хилча, нагахьа санна  цу тайпара проект кийчъяьча доазон хьакъехьа, цига 

къаьстта лораду, федеральни лоарх1ам бола 1аламан доазонаш хилча, 

иштта региональни лоарх1ам болча, оттае лаьрх1ача обьекташа, 

федеральни лоарх1ам болча хин обьекташта во 1откъам бергболаш хилча. 

Г1алг1ай Республика  доазон планироване схема проект, барта яхьа еза, 

кхоачашдара Iаьдала уполномоченни федеральни органаца, нагахьа санна 

оттае лерх1ача, региональни лоарх1ам болча, федеральни лоарх1ам болча   

1аламан доазонашка оттаеш  хилча, нагахьа санна Российски Федераце цу 

субьекта доазон т1а къаьстта лораду федеральни лоарх1ам бола 1аламан 

доазонаш хилча, иштта региональни лоарх1ам болча, оттае лаьрх1ача 

обьекташа, федеральни доалахьен лоарх1ам болча хин обьекташта во 

1откъам бергболаш хилча.»; 

3) т1атохар де ер чулоацам болча 2
1
 даькъаца: 

«2
1
. Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон 

планироване схема проект, барта яхьа еза Г1алг1ай Республика, 

лакхехьарча, паччахьалкхен 1аьдала кхоачашдара органаца, Российски 

Федераце субьекташца юкъара доазув хилча, доазоний е доазон доакъой 

хьакъехьа, из белгалъяь проект кийчъяь хилча, Российски Федераце цу 

субьекта ло1амаш кхоачашдара, цун доазон т1а доазонех пайда эцара 

белггала хьалаш дола зонаш оттаеш хилча, региональни лоарх1ам бола 

обьекташ оттаярца, иштта Российски Федераце цу субьекта доазон т1а  

региональни лоарх1ам бола обьекташ оттаярах гонахьарча 1алама во 

1откъам бергхилча. Укх даькъаца белгалдаь Российски Федераце шин е 

кхы дукъагIча субъектий доазон планироване схема проект барта яхьар 

кхоачашде дезац, Г1алг1ай Республика, лакхехьарча, паччахьалкхен 

1аьдала кхоачашдара органаша в1аши юкъе, доазоний е доазоний доакъой 

хьакъехьа из проект кийчъаь хилча.»; 

4) 3 даькъе дешаш «Г1алг1ай республика  доазон планироване схема 

проекта кхоачо е еза» хувца дешашца «Российски Федераце шин е кхы 

дукъагIча субъектий доазон планироване схема проекта, Г1алг1ай 

республика  доазон планироване схема проекта кхоачо е еза»; 

5) 4 даькъе дешашта «кийчо ярца дувзаденна» т1ехьа т1атохар де 

дешашца «Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон 

планироване схема проекта,»; 

6) 5 даькъе дешашта «Барта яхьара хан-юкъ» т1ехьа т1атохар де 

дешашца «Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон 

планироване схема проекта,», дешашта «шоашта т1акхачара 1алашо яра» 

т1ехьа т1атохар де дешашца «Российски Федераце шин е кхы дукъагIча 
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субъектий доазон планироване схема проекта,», дош «цун» хувца дешаца 

«цар»; 

7) 6 даькъе дешашта «Чаккхе яра» т1ехьа т1атохар де дешашца 

«Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон планироване 

схема проект,», дешаш «цу тайпарча проектаца» хувца дешашца «цу 

тайпарча проекташца»; 

8) 7 дакъа укх редакце д1аязде: 

«7. Укх статьяй 5 даькъе белгал а яь Российски Федераце шин е кхы 

дукъагIча субъектий доазон планироване схема проект е Г1алг1ай 

Республика доазон планироване схема проект барта яхьа оттаяь йола хан – 

юкъ чаккхъяьлча, Российски Федераце шин е кхы дукъагIа субъектий 

доазон планироване схема проектах е Г1алг1ай Республика доазон 

планироване схема проектах чаккхе кийчъяр  кхоачашдац, арг1а йолча  

доазон планироване схема проект барта йихьа лоарх1 укх статьяй 1-3 

доакъоша  белгалъяьча органашца.»; 

9) 8 даькъе дешашта «раьза ца хиларах йола положенеш йола» т1ехьа 

т1атохар де дешашца «Российски Федераце шин е кхы дукъагIча 

субъектий доазон планироване схема проектаца е», дешаш цу «тайпарча 

проектаца» хувца дешашца «ше ший арг1ах Российски Федераце шин е 

кхы дукъагIча субъектий доазон планироване схема проект е Г1алг1ай 

Республика  доазон планироване схема проект»; 

10) 9 даькъе: 

а) хьалхарча абзаца т1атохар де дешашца  «, нагахьа санна Российски 

Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон планироване схема 

проект кийчъяь моттиг хилча, Г1алг1ай Рсепублика Правительстве, цу 

тайпарча схема проект оттаяьча»; 

б) 1 пункт укх редакце д1аязъе: 

«1) Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон 

планироване схема проекта документ, Г1алг1ай Республика доазон 

планироване схема проект барта яхьара документ, ше ший арг1ах 

Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон планироване 

схема проекта документ, юкъедихьача хувцамашца цхьана,  Г1алг1ай 

Республика  доазон планироване схема проект барта яхьара документ, 

юкъедихьача хувамашца цхьана;»; 

11) 10 даькъе: 

а) 1 пункте дешашта «юкъера д1аяккхарах» т1ехьа т1атохараш де 

дешашца «Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон 

планироване схема проекта е цу чура»; 

б) 2 пункте дешашта «д1ачоаг1даьчул т1ехьаг1а» т1ехьа т1атохараш 

де дешашца «Российски Федераце шин е кхы дукъагIча субъектий доазон 

планироване схема проекта, е». 
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Статья 2 

Ер Закон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, ер официально кепатеха  

итт ди чакхдаьннача  дийнахьа денз. 

 

 

Г1алг1ай Республика 

Мехкда                              Келаматнаькъан М.М. 

 

          г. Магас 

2020 шера «_02_»__03__ 

 №__5-РЗ__ 


