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Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 
жарандары үчүн

• УЖУ эмне берет? Аны кантип алса болот?
• Бул үчүн кандай документтер талап кылынат? 
• УЖУ алуу үчүн кайда кайрылууга болот?

Убактылуу жашоого уруксат чет өлкөлүк жарандарга 
белгилүү артыкчылыктарды берет. Биринчиден, Рос-
сия Федерациясынын аймагында үч жыл бою анын 
чегинен чыкпай жашай аласыз. Ошондой эле мыйзам-
дуу түрдө жумушка орношсоңуз болот жана патент же 
башка уруксаттарды алуу үчүн кайрылбайсыз. Ошон-
дой эле, бул документти алгандан кийин, алты айдан 
кийин жашап туруу укугун алуу боюнча өтүнмө менен 
кайрылып, тариздөө ишин баштасаңыз болот. УЖУ ма-
камы чет элдик жаранга медициналык жардам жана 
башка жеңилдиктерге укук берет. 

Бул укуктук макамды квота боюнча (ар бир регионго 
ыйгарым укуктуу орган тарабынан бөлүнгөн бардык 
чет өлкөлүктөр үчүн жашап турууга уруксаттын саны) 
же Россия Федерациясынын мыйзамдарында каралган 
башка негиздер боюнча алууга болот. Ар бир өлкөнүн 
жарандары үчүн УЖУ өзүнчө квота каралган эмес. 

Квота ар бир аймакка бөлүнөт, бирок улутуна жара-
ша бөлүнбөйт. Бирок Өзбекстандын, Кыргызстандын, 
Казакстандын же Тажикстандын жарандары үчүн УЖУ 
квота менен алуу толук мүмкүн, бул квоталар Россиянын 
Ички иштер Министрлигинин Башкы башкармалыгы-
нын Миграция бөлүмүндө бөлүштүрүлүп жаткан учурду 
өткөрүп жибербеңиз. Бул бөлүштүрүү жылдын башында 
болот, албетте, белгилүү болгондой, квота жетишсиз.

УЖУ 3 жылдык мөөнөткө берилет жана аны узартуу 
мүмкүн эмес. Бирок жыл сайын жашаган жериңиз бо-
юнча каттоодон өткөндүгүңүздү тастыктап, кирешеңиз 
жөнүндө маалымкат тапшырып турушуңуз керек.

Убактылуу жашоого уруксат атайын документ эмес, 
ал паспорттогу белги, ал (виза сыяктуу) чапталып, Рос-
сиянын Ички иштер министрлигинин Башкы башкар-
малыгынын Миграция боюнча маселелеринин кызыл 
мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Белгиде чет өлкөлүк 
жарандын аты-жөнү, анын жарандыгы, туулган датасы, 
жынысы, уруксаттын колдонуу мөөнөтү жана берилген 
органдын аталышы камтылат (1-сүрөт).   

1–сүрөт. Паспорттогу белги
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Убактылуу жашоого уруксат алуу үчүн, документтерди 
Россиянын Ички иштер министрлигинин Башкы баш-
кармалыгынын Миграция маселелери боюнча баш-
кармалыгына (УФМС) тапшырса болот.

Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстан-
дын жарандары үчүн квота боюнча УЖУ алуу үчүн до-
кументтердин тизмеси:

•УЖУ алуу үчүн арыз (негизде же квота боюнча).
• Миграциялык картанын көчүрмөсү.
• Эки сүрөт. Эгер чет элдик жаран көз айнек тагынса, 

көз айнек менен сүрөткө түшүү керек.
• Миграция кызматына катталгандыгы жөнүндө бил-

дирүү (жашаган жери боюнча каттоо).
• Мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция.
• УЖУ берүү үчүн негизди тастыктаган документтер-

дин пакети (эгерде чет элдик жаран УЖУга негиз боюн-

ча тапшырса).
• Медициналык текшерүүдөн өткөндүгүн тастыктаган 

медициналык маалымкаттар.
• Тилди билгендигин тастыктаган документ (айрым 

жагдайларга жараша, бул ар кандай документтер, 
анын ичинде экзаменден өткөндүгү жөнүндө күбөлүк 
же орто билим берүүчү орто мамлекеттик стандарттан 
төмөн эмес, орус билим берүү мекемесинде алынган 
диплом).

• Чет өлкөлүк паспорттун түп нускасы.

Эгерде чет элдик жаран фамилиясын өзгөрткөн бол-
со, анда муну тастыктоочу документтер талап кылынат. 
Башка тилдеги документтер котормо жана нотариал-
дык күбөлөндүрүүнү талап кылат.

Убактылуу жашоого уруксатты каттоо документтери 
жана талапкерлер тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн 
кийин (бул 1 айдан 2 айга чейин созулат), Өзбекстан, 
Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын жарандары 
Россияда убактылуу жашоого уруксат ала алышат. 

Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан 
жарандары үчүн УЖУ алуу мүмкүн болгон башка се-
бептерге (квоталардын болушуна карабастан) төмөнкү 
жагдайлар кирет:

• Эгерде жарандын жубайынын бирөө Россияда жа-
шаса жана анын жараны болсо (бул учурда УЖУ Россия-
да жашоону максат кылган бардык үй-бүлө мүчөлөрүнө 
берилет);

• Эгерде жаран РСФСРдин аймагында төрөлсө, СССР-
дин жарандыгы бар болсо же Россия Федерациясынын 
аймагында төрөлсө.

• Россиянын ЖОЖдорунун бүтүрүүчү макамы болсо;
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• Мекендеш жана / же мигрант макамы болсо;.
• Келишим боюнча иштеген адамдын макамы (андан 

убактылуу жашоо уруксаты кызмат мезгилине берилет);
• Эгерде жарандын ишке жарамсыз ата-энеси (ата-э-

несинин бирөө) Россияда жашаса жана Россия Феде-
рациясынын жарандары болсо;

• Эгерде жарандын Россиянын жарандыгын алган 
жашы жете элек баласы болсо;

• Эгерде жаран өзү эмгекке жарамсыз деп табылса, 
ал эми анын Россиянын жарандыгын алган жөндөмдүү 
балдары Россияда жашаса;

• 18 жашка чыга элек, ата-энесинин УЖУ макамы бол-
гон жашы жете элек балдар (УЖУ ата-энеси тарабынан 
берилет).

Россияда убактылуу жашоо уруксатын (мындан 
ары УЖУ) кантип алууга болот?

Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 
жарандары үчүн убактылуу жашоо уруксатын 
(мындан ары – УЖУ) кантип алууга болот? 

Сиз квота алдыңызбы?
Ооба. 
 Сиз Россиянын Ички иштер министрлигинин Башкы 

башкармалыгынын Миграция маселелери боюнча баш-
кармалыгына (УФМС) кайрылып (Москва жана Москва 
облусту), төмөнкү документтерди көрсөтсөңүз болот: 

• Квота боюнча УЖУ алуу жөнүндө арыз;
• Миграциялык картанын көчүрмөсү;
• Эки сүрөт (көз айнек тагынсаңыз, анда ал менен 

сүрөткө түшүү керек);
• Миграция кызматына катталгандыгы жөнүндө бил-

дирүү (жашаган жери боюнча каттоо);
• Мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция;
• Медициналык текшерүүдөн өткөндүгүн тастыкта-

ган медициналык маалымкаттар; Тилди билгендигин 

тастыктаган документ (анын ичинде экзаменден өт-
көндүгү жөнүндө күбөлүк же Россиянын билим берүү 
мекемесинде алынган орто билимден төмөн эмес мам-
лекеттик билим жөнүндө диплом);

• Чет өлкөлүк паспорттун көчүрмөсү.
 
Орус тилинде болбогон документтер которулуп, но-

тариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек. 
Сиздин фамилияңыз өзгөрдү беле?  
Ооба. 
Мындай учурда Сиз дагы тастыктоочу документтерди 

көрсөтүшүңүз керек. 
Жок. 
Бул учурда Сизге жогоруда көрсөтүлгөн документтер 

гана керек болот. 
Сиз квотаны алдыңызбы?
Жок. 
Сиз жарандардын төмөнкү категорияларынын бири-

не киресиз: 
• Жубайлары Россияда жашаган жана анын жараны 

болгон жарандар (бул учурда УЖУ Россияда жашоону 
максат кылган бардык үй-бүлө мүчөлөрү үчүн берилет);

• РСФСРдин аймагында төрөлгөн, СССРдин жаран-
дыгын алган же Россия Федерациясынын аймагында 
туулган жарандар;

• Россиянын ЖОЖдорунун бүтүрүүчүсү макамына ээ 
жарандар;

•Мекендеш жана / же мигрант макамына ээ жарандар;
• Келишим боюнча кызматка кабыл алынган адам ма-

камына ээ болгон жарандар (мында убактылуу жашоо 
уруксаты кызмат өтөө мезгилине берилет);

• Россияда жашаган жана Россия Федерациясынын 
жарандары болгон ишке жарамсыз ата-энеси (ата-эне-
синин бирөө) болгон жарандар;
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 Россиянын жарандыгын алган жашы жете элек бала-
сы бар жарандар;

• Россияда Россиянын жарандыгын алган иш-ара-
кетке жөндөмдүү балдары бар ишке жарамсыз деп таа-
нылган жарандар.

• 18 жашка чыга элек, ата-энелеринин УЖУ бар 
жашы жете элек балдар (убактылуу жашоо урукса-
ты ата-энеси тарабынан берилет)? 

Ооба. 
Россиянын Ички иштер министрлигинин Башкы баш-

кармалыгынын Миграция маселелери боюнча башкар-
малыгына (УФМС) кайрылып (Москва жана Москва об-
лусту) төмөнкү документтерди көрсөтсөңүз болот: 

• Негиздеме боюнча УЖУ алуу үчүн арыз;
 • Миграциялык картанын көчүрмөсү;
• Эки сүрөт (көз айнек тагынсаңыз, анда ал менен 

сүрөткө түшүү керек);
• Миграция кызматында каттоодон өткөндүгү жөнүн-

дө билдирүү (жашаган жери боюнча каттоо);
• Мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция;
• УЖУ берүү үчүн негизди тастыктаган документтер-

дин пакети;
• Медициналык текшерүүдөн өткөндүгүн тастыктаган 

медициналык маалымкаттар;
• Тилди билгендигин тастыктаган документ (анын 

ичинде экзаменден өткөндүгү жөнүндө күбөлүк же 
Россиянын билим берүү мекемесинде алынган, орто 
билимден төмөн эмес мамлекеттик билим жөнүндө ди-
плом);

• Чет өлкөлүк паспорттун түп нускасы.
Орус тилинде жазылбаган документтер которулуп, 

нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.
  Сиздин фамилияңыз өзгөрдү беле? 
Ооба. 

Мындай учурда, Сиз дагы муну тастыктаган документ-
терди көрсөтүшүңүз керек. 

Жок. 
Бул учурда Сизге жогоруда көрсөтүлгөн документтер 

гана керек. 
Сиз квотаны алдыңызбы? 
Жок. 
УЖУ алуу үчүн, Сизге квота керек. Квота Россиянын 

Ички иштер министрлигинин Башкы башкармалыгы-
нын Миграция боюнча маселелер башкармалыгында 
жыл башында бөлүштүрүлөт. 

УЖУ канча жыл жарактуу? 
Сиз Россия Федерациясынын аймагында анын чек 

арасынан чыкпай үч жыл жашай аласыз. УЖУ узартыл-
байт. Жыл сайын жашаган жериңиз боюнча каттоодон 
өткөндүгүңүздү тастыктап, кирешеңиз жөнүндө маа-
лымкат тапшырып турушуңуз керек болот. 

УЖУ кандай көрүнүштө болот? 
Убактылуу жашоо уруксаты – бул паспорттогу белги, 

ал (виза сыяктуу) чапталып, Россиянын Ички иштер 
министрлигинин Башкы башкармалыгынын кызыл 
мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Уруксатта аты-жөнү, 
жарандыгы, туулган жылы, жынысы, уруксаттын кол-
донулуу мөөнөтү жана берилген органдын аталышы 
көрсөтүлөт. 

УЖУ тариздеп алуу үчүн канча убакыт кетет? 
Бир-эки ай. 
Эгерде менде УЖУ болсо, патент же жумушка 

уруксат алуу үчүн документ тапшырышым ке-
рекпи? 

Жок, эгер Сизде УЖУ болсо, патентсиз жана башка 
уруксат кагаздарысыз мыйзамдуу түрдө иштей аласыз. 

УЖУ алгандан кийин канча убакыттан кийин жа-
шап туруу укугун ала алам?
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Жашап туруу укугун алуу үчүн арызды УЖУну алган-
дан алты айдан кийин баштасаңыз болот. 

Убактылуу жашап туруу уруксатын алгандан 
кийин жашаган жерине кантип катталууга болот 
(мындан ары УЖУ)

УЖУ алгандан кийин жашаган жери боюнча кат-
тоодон өтүү үчүн кайда кайрылсам болот?

Жашаган жериңиз боюнча каттоодон өтүү үчүн, Ички 
иштер министрлигинин Ички иштер башкы башкарма-
лыгынын аймактык органына (Москва шаары, Москва 
облусту) же “Менин документтерим” мамлекеттик кыз-
мат көрсөтүү борборлоруна (Москва, Москва облусту) 
кайрылсаңыз болот.

Мен кандай документтерди даярдап беришим керек?
Сиз төмөнкү документтерди жана алардын көчүр-

мөлөрүн көрсөтүшүңүз керек:
• Жашаган жери боюнча каттоого арыз;
• Убактылуу жашоого уруксаты бар мөөр басылган 

паспорт;
• Жашаган жери боюнча каттоодон өткөндүгү үчүн 

350 рубль өлчөмүндө алым төлөгөндүгү жөнүндө кви-
танция;

• Турак жайларды пайдалануу укугун тастыктаган до-
кумент (менчик күбөлүгү, ижара келишими, турак жай-
ды акысыз пайдалануу келишими).  

Канча убакытта каттоону бүтүрүшүм керек? 
Документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү УЖУ 

алган күндөн тартып 7 жумушчу күн.
УЖУ алгандан кийин катталып, кандай укуктарга 

ээ болом?
Сизде бир катар мүмкүнчүлүктөр болот:
• Сиздин балдарыңыз үчүн жашаган жери боюнча мек-

тепке жана бала бакчага артыкчылыктуу кабыл алуу укугу;
• милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси 

(ММК) боюнча медициналык жардам алуу укугу;
• турак жайды мыйзамдуу жол менен каттоонун же 

каттоодон чыгаруунун мөөнөтү аяктаганга чейин пай-
далануу укугу;

• Сиздин жаңы төрөлгөн балаңызды каттоо дареги 
боюнча ээсинин макулдугусуз каттоого укугу.

 
25.07.2002-жылдагы № 115–ФЗ «Россия Федера-

циясындагы чет элдик жарандардын укуктук макамы 
жөнүндө» Федералдык мыйзамынын 6.1-беренесине 
ылайык, Россия Федерациясына виза талап кылбаган 
тартипте келген чет өлкөлүк жаранга убактылуу жашоо 
уруксаты Россия Федерациясынын Өкмөтү тарабынан 
бекитилген квота боюнча берилет.

Убактылуу жашоо уруксатын алуу үчүн, Россия Феде-
рациясына виза талап кылбаган тартипте келген чет 
өлкөлүк жаран ички иштер чөйрөсүндөгү федералдык 
аткаруу бийлигинин аймактык органына төмөнкүлөрдү 
тапшырат:

1) убактылуу жашоого уруксат алуу жөнүндө арыз;
2) чет өлкөлүк жарандын инсандыгын күбөлөндүргөн 

жана  ошол негизинде Россия Федерациясында таа-
нылган документ;

3) чет өлкөлүк жарандын Россия Федерациясына 
киргендиги жөнүндө федералдык коопсуздук кызма-
тынын чек ара агенттигинин белгиси бар же ички 
иштер жаатындагы федералдык аткаруу бийлигинин 
аймактык агенттигинин белгиси бар миграциялык кар-
та көрсөтүлгөн, чет элдик жаранга берилгендигин та-
стыктаган миграциялык карта. Миграциялык картаны 
тапшырбаган учурда, ички иштер чөйрөсүндөгү феде-
ралдык аткаруу бийлигинин аймактык органы, мындай 
органда болгон маалыматтардын негизинде, миграци-
ялык картада камтылган чет элдик жаран жөнүндө маа-
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лыматтарды текшерет;
4) убактылуу жашоого уруксат бергендиги үчүн мам-

лекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция. Чет 
өлкөлүк жаран бул дүмүрчөктү өз демилгеси боюнча 
ички иштер чөйрөсүндөгү федералдык аткаруу бий-
лигине же анын аймактык органына берүүгө укуктуу. 
Көрсөтүлгөн дүмүрчөк тапшырылбаган учурда, ички 
иштер чөйрөсүндөгү федералдык аткаруу бийлиги же 
анын аймактык органы ушул чет өлкөлүк жаранга убак-
тылуу жашоого уруксат бергендиги үчүн, мамлекеттик 
жана муниципалдык төлөмдөр боюнча Мамлекеттик 
маалымат тутумунда камтылган мамлекеттик алымдын 
төлөнгөндүгү боюнча текшерүү жүргүзүлөт;

5) 25.07.2002-ж. № 115–ФЗ «Россия Федерациясын-
дагы чет элдик жарандардын укуктук макамы жөнүндө» 
Федералдык мыйзамдын 15.1-беренесинде каралган 
учурларда, берилген чет элдик жарандын орус тилин-
де билимин, анын Россиянын тарыхын жана Россия 
Федерациясынын мыйзамдарынын негиздерин бил-
гендигин тастыктаган документ.

Убактылуу жашоо уруксатын алуу жөнүндө арыз элек-
трондук документ түрүндө мамлекеттик жана муници-
палдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү порталын, 
Интернетти , жалпыга маалымдоочу жана телекомму-
никациялык тармактарды пайдалануу менен берили-
ши мүмкүн.

 Бул учурда, чет өлкөлүк жаран убактылуу жашоо 
уруксатын алгандан кийин документтерди ички иштер 
чөйрөсүндөгү федералдык аткаруу бийлигинин аймак-
тык органына тапшырат.

Россия Федерациясына виза талап кылбаган тартип-
те келген чет өлкөлүк жаран, убактылуу жашоо урукса-

тын берүү жөнүндө арызын кабыл алган ички иштер 
чөйрөсүндөгү федералдык аткаруу билигинин аймак-
тык органына төмөнкүлөрдү тапшырат:

1) Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ыйгарым укук-
туу федералдык аткаруу бийлиги тарабынан бекитилген 
тизмеде каралган, анын баңгиликке жана башкаларга 
коркунуч келтирүүчү жугуштуу ооруларга чалдыкпа-
гандыгын тастыктаган документтер, ошондой эле анда 
адамдын иммундук жетишсиздик вирусунан (ВИЧ) алып 
келген оорулардын жок экендиги жөнүндө маалымкат, 
1995-жылдын 30-мартындагы № 38–ФЗ «Россия Федера-
циясында адамдын иммундук жетишсиздик вирусунан 
(ВИЧ) алып келген оорулардын жайылуусунун алдын 
алуу жөнүндө» Федералдык мыйзамынын 11-беренеси-
нин 3-пунктунун үчүнчү абзацында каралган учурларды 
кошпогондо, кагаз жүзүндө же электрондук документ 
түрүндө убактылуу жашоо уруксатын берүү жөнүндө 
арызды электрондук түрдө берген учурда – убактылуу 
жашоо уруксатын берүү жөнүндө арыз берилген күндөн 
тартып отуз күндүн ичинде;

2) ушул чет өлкөлүк жарандын салык органында кат-
талгандыгы жөнүндө күбөлүгү (билдирүү) – чет өлкөлүк 
жарандын чечими боюнча ал Россия Федерациясына 
кирген күндөн тартып бир жылдын ичинде. Эгерде чет 
өлкөлүк жаран Россия Федерациясына келген күндөн 
тартып, бир жылдын ичинде салык органында чет өл-
көлүк жаранды каттоодон өткөрүү жөнүндө маалымат 
ички иштер чөйрөсүндөгү федералдык аткаруу бий-
лигинин аймактык органына түшпөсө, чет өлкөлүк 
жарандын салык органында каттоодон өтүү милдет-
тенмесинин аткарылышын текшерүү, салык органда-
рына мекеме  аралык суроо-талап жөнөтүү менен, ички 
иштер чөйрөсүндөгү федералдык аткаруу бийлигинин 
аймактык органы тарабынан жүргүзүлөт.
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Убактылуу жашоого уруксат алгандан кийин 
эмне кылуу зарыл (мындан ары – УЖУ)

УЖУ алгандан кийин менин иш-аракеттерим кан-
дай болушу керек?

Сиз:
• Жашаган жери боюнча каттоодон өтүңүз. Бул УЖУ-

ну алгандан кийин 7 күндөн кечиктирилбестен жаса-
лышы керек. Ошондой эле УЖУну жыл сайын тастык-
тап, киреше булактарын көрсөтүшүңүз керек.

• Россия Федерациясынын аймагында иштөө үчүн 
салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин (ИНН) 
алышыңыз керек.

• Акысыз медициналык жардам алуу үчүн, милдеттүү ме-
дициналык камсыздандыруу полисин алышыңыз керек.

УЖУну алгандан кийин каттоодон өтүү үчүн кай-
да кайрылышым керек?

Сиз Россиянын Ички иштер министрлигинин Ми-
грациялык маселелер боюнча Башкы башкармалыгы-
нын түзүмдүк бөлүмүнө (Москва шаары, Москва облу-
сту) кайрылып, төмөнкү документтерди жана алардын 
көчүрмөлөрүн даярдап берүүңүз керек:

• Арыз; 
• Паспорт;
• Үй ээсинин паспорту;  
• Турак жайга менчик күбөлүгү же Россия Федера-

циясынын аймагындагы кыймылсыз мүлк объекттери 
жөнүндө маалыматтын ишенимдүү булагы көчүрмөсү.

• Каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция.
Менде УЖУ бар, бирок жашаган жерим боюнча кат-

тоого турууга мүмкүнчүлүгүм жок, бул учурда эмне 
кылышым керек? 

Сиз миграцияга каттоого турушуңуз керек. Миграци-
ялык каттоого документтер кабыл алуучу тарап тара-
бынан берилет.

ИННди алуу үчүн кайда кайрылсам болот?
Сиз Федералдык Салык кызматынын (ФСК) аймактык ор-

ганына кайрылышыңыз керек (Москва, Москва облусту).
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу поли-

син алуу үчүн кайда кайрылышым керек?
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси 

камсыздандыруу компанияларында берилет. 
УЖУну канча мөөнөткө чейин жарактуу?
Убактылуу жашоого уруксат 3 жылга чейинки мөөнөт-

тү түзөт. Аны узартуу мүмкүн эмес.
УЖУну кантип тастыктасам болот?
Сиздин УЖУ жыл сайын ырасталышы керек. Бул үчүн 

Федералдык миграция кызматынын аймактык башкар-
малыгына (Москва шаары, Москва облусту) кайрылып, 
салык кызматынан билдирүү жана маалымкат тапшы-
рышыңыз керек.

Мен УЖУ тастыктабаган болсом, эмне болот?
Бул үчүн өлкөдөн чыгарып жиберүү мүмкүнчүлүгү 

менен 2000 рублдан 5000 рублга чейинки өлчөмдө 
жазапул түрүндө административдик жоопкерчилик ка-
ралган.
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ПАЙДАЛУУ МААЛЫМАТ
Миграция мыйзамын бузгандыгы үчүн

административдик жоопкерчилик

Чет өлкөлүк жарандарды жумушка тартууда жумуш 
берүүчү (кызмат көрсөтүүчү) же тапшырыкчы тара-
бынан Россия Федерациясынын миграциялык мый-
замдарын сактоого милдеттүү талаптар таблицада 
келтирилген, анда чет өлкөлүк жарандарды жумушка 
тартууга байланыштуу административдик укук бузуу-
лардын түрлөрү жана ушул мыйзам бузуулар болгон 
учурларда, колдонулган жаза чаралары келтирилген.

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Россияда чет өлкөлүк-
төрдүн келүү, жашоо, 
бир жерден экинчи 
жерге көчүү, же жаша-
ган жерин өзгөртүү 
жана андан чыгып 
кетүү укугуна доку-
менттерди тариздөө 

Кызматта-
гы адам

Жазапул от 
40 миңден 
50 миң. руб.

18.9-бере-
несинин 
1-бөлүгү,  
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузууларко-
дексинин 
18.1-бере-
несине

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң. руб.

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Чет элдиктердин 
Россияда жүргүзгөн 
иш-аракеттерине 
жараша алардын 
өлкөгө кирүү же 
шайкеш келүү мөөнөтү 
аяктагандан кийин өз 
убагында кетүү максат-
тарына (16.01.2019) 
ылайык, чакырыл-
ган тараптын чет 
элдиктердин Россияда 
болуу (жашап туруу) 

Жаран Жазапул 2 
миңден 4 
миң руб.

РФнын 
Админи-
стративдик 
кодексинин  
18.9-бере-
несинин 
2-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик  укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Миграциялык катто-
ону жүзөгө ашырууга 
байланыштуу милдет-
тенмелерди аткарбоо, 
эгерде бул аракеттер-
де кылмыш ишинин 
белгилери болбосо

Жаран Жазапул 2 
миңден  4 
миң руб.

18.9-бе-
рененин 
4-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 40 
миңден  50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер



18 19

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Чакырылган чет 
өлкөлүк адамга анын 
Россияда жүргөн 
мезгилинде матери-
алдык, медициналык 
жана турак жай менен 
камсыз кылуу боюнча 
чараларды көрбөө

Кызматта-
гы адам

Жазапул 40 
миңден 50 
миң руб.

18.9-бере-
несинин 
5-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузууларко-
дексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Россия Федерация-
сына кирүү үчүн доку-
менттерди даярдоодо 
чет өлкөлүк жарандын 
Россияда болушунун 
максаты жөнүндө 
атайылап жалган 
маалыматтарды берүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң  руб.

18.9-бере-
несинин 
6-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузууларко-
дексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Чет өлкөлүктү Россия-
да эмгек ишмердүүлү-
гүнө уруксат, патент 
жок болгон учурда 
тартуу, эгерде алар 
федералдык мыйзамга 
ылайык талап кылын-
са, же Россияда эмгек 
ишмердигине чет 
өлкөлүктү кесиби (ади-
стиги, кызматы, эмгек 
ишмердигинин түрү) 
боюнча тартуу, эгерде 
эмгек ишмердүүлүгүнө 
уруксатта жана па-
тентте көрсөтүлбүсө, 
же чет өлкөлүктү 
РФнын субъектисинен 
тышкары, тагыраак 
айтканда, иштөөгө 
уруксат, патент же 
убактылуу жашоого 
уруксат берилген 
аймактан тышкары, 
иштөөгө кызыктырса

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
миң руб.

18.15-бе-
ренесинин 
1-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүүКызматта-

гы адам
Жазапул 25 
миңден 50 
миңруб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 250 
миңден 800 
миң руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
админи-
стративдик 
түрдө 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин 
токтотуу

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Россияда чет өлкөлүк 
жумушчуларды тартуу 
жана пайдалануу үчүн 
уруксаты жок иштөөгө 
чет өлкөлүк жаранды 
жалдоо, эгерде мын-
дай уруксат федерал-
дык мыйзамга ылайык 
талап кылынса

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
тыс. руб.

18.15-бе-
ренесинин 
2-бөлүгү, 
РФ нын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 25 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 250 
миңден 800 
миң руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин адми-
нистратив-
дик токтотуу

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Миграция жаатында 
федералдык мамле-
кеттик көзөмөлдөөнү 
(көзөмөл) жүзөгө 
ашырган федералдык 
аткаруу бийлигинин 
аймактык органына 
чет өлкөлүк жа-
ран менен жумуш 
(кызмат көрсөтүү) 
боюнча келишимин 
же жарандык-укуктук 
келишимин түзүү 
же токтотуу (жокко 
чыгаруу) жөнүндө 
билдирүүнүн жол-жо-
босу же формасы 
бузулгандыгы тууралуу  
үч жумушчу күндөн 
ашпаган мөөнөттө 
билдирбөө, эгерде 
мындай билдирүү 
федералдык мыйзамга 
ылайык зарыл болсо

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
миң руб.

18.15-бе-
ренесинин 
3-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүүКызматта-

гы адам
Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 800 
миң руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
админи-
стративдик 
токтотуу

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Россия Федерация-
сынын Администра-
тивдик Укук  бузуулар 
Кодексинин 18.15-бе-
ренесинин 1 - 3-бөлүк-
төрүндө каралган 
Москва, Санкт-Петер-
бург, Москва же Ле-
нинград облустарында 
жасалган бузуулар

Жаран Жазапул 5 
миңден 7 
миң руб.

18.15-бе-
ренесинин 
4-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 70 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 
400 миңден 
1 млн руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин  
админи-
стративдик 
токтотуу

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Миграция жаатында 
федералдык мам-
лекеттик контролду 
(көзөмөлдөөнү) жүзөгө 
ашыруучу федералдык 
аткаруу органынын же 
анын ыйгарым укуктуу 
аймактык органынын 
(көрсөтүлгөн федерал-
дык орган тарабынан 
белгиленген тизмеге 
ылайык) чет өлкөлүк 
жогорку кесипкөй 
адиске эмгек акы (сый-
акы) төлөө боюнча 
милдеттенмелерди 
аткаруу жөнүндө 
билдирбөө же бил-
дирүүнүнү тартиби 
жана (же) формасы 
бузулгандыгы, эгерде 
мындай билдирүү же 
мындай маалыматты 
берүү федералдык 
мыйзамда каралса

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 70 
миң руб.

18.15-бе-
ренесинин 
5-бөлүгү, 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүүКо-
АП РФ

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 1 
млн руб.

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Соода жайларын-
да (анын ичинде 
соода борборло-
рунда) иштөөгө чет 
өлкөлүктөрдү тартуу 
эрежелерин бузуу:
- соода ишкердигин 
(анын ичинде соода 
борборун) башкарган 
жеке ишкердин же ую-
мдун (анын филиалы-
нын, өкүлчүлүгүнүн) же 
көрсөтүлгөн уюмдун 
(анын филиалы-
нын, өкүлчүлүгүнүн) 
кызмат адамынын, 
же башка уюмдун, же 
анын көрсөтмөсүндө 
соода объектисинин 
аймагында (соода 
комплексин кошо 
алганда), өндүрүш, 
кампа, соода, кеңсе, 
коммуналдык кызмат 
же башка жайлардын 
аймагында мыйзам-
сыз ишке тартылган 
чет элдик адамга 
иштөөгө жол берүү;
- мындай иш-
мердүүлүктү мыйзам-
сыз жүзөгө ашырган 
чет өлкөлүк жаранга, 
аны жүзөгө ашыруу-
га уруксат берүү же 
аны жүзөгө ашыруу-
нун башка түрүндө 
уруксат берүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.16-бе-
ренесинин 
1-бөлүгү

Жеке 
ишкер

Жазапул 350 
миңден 800 
миң руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин  
админи-
стративдик 
токтотуу

Юридика-
лык адам

Жазапул 450 
миңден 800 
миң руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин  
админи-
стративдик 
токтотуу

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Соода жайын баш-
карган жеке ишкер, 
уюм (анын филиалы, 
өкүлчүлүгү) соода 
жайын башкарган 
адам тарабынан (анын 
ичинде соода борбо-
ру), же көрсөтүлгөн 
уюмдун (анан филиа-
лы, өкүлчүлүгү) кызмат 
адамы тарабынан 
соода уюмунун айма-
гындагы соода жай-
ында (анын ичинде 
соода комплексинде), 
өндүрүш, кампа, соода, 
кеңсе, коммуналдык 
же башка жайлары-
нында соода орунун 
чет өлкөлүк жумушчу-
ларды тартууга жана 
пайдаланууга укугу 
жок, бирок алардын 
эмгегин пайдалып, 
же иштөөгө уруксаты, 
же патенти жок чет 
өлкөлүктөрдү пайда-
ланган башка уюмга, 
же жеке ишкерге 
берүү, эгерде мындай 
уруксат же патент

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.16-бе-
ренесинин 
2-бөлүгүЖеке 

ишкер
Жазапул 350 
миңден 800 
миң руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин  
админи-
стративдик 
токтотуу

Юридика-
лык тарап

Жазапул450 
миңден 800 
миң руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин  
админи-
стративдик 
токтотуу
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Россия Федерация-
сынын Администра-
тивдик укук бузуулар 
Кодексинин 18.16-бе-
ренесинин 1, 2-бөлүк-
төрүндө каралган 
Москва, Санкт-Петер-
бург, Москва же Ле-
нинград облустарында 
жасалган  бузуулар

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 70 
миң руб.

18.16-бе-
ренесинин 
3-бөлүгү, 
ст. РФнын 
Админи-
стративдик 
укук бузуу 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Юридика-
лык тарап

Жазапул 
450 миңден 
1 млн руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин  
админи-
стративдик 
токтотуу

Жеке 
ишкер

Жумуш берүүчүнүн 
же тапшырыкчынын 
чет өлкөлүк жа-
рандар тарабынан 
жумуштун (кызмат 
көрсөтүүлөрдү) айрым 
түрлөрүн жүзөгө 
ашыруу боюнча 
федералдык мыйзамда 
белгиленген чек-
төөлөрдү сактабоосу

Жаран Жазапул 2 
миңден 4 
миң руб.

18.17-бе-
ренесинин 
1-бөлүгү , 
РФнын Ад-
министра-
тивдик укук 
бузуулар 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Штраф от 
800 тыс. до 
1 млн руб. 
же иш-
мердүүлүгүн 
14 күндөн 
90 күнгө 
чейин  
админи-
стративдик 
токтотуу

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Билим берүү уюму 
тарабынан миграция 
жаатында  мамле-
кеттик текшерүүнү 
(көзөмөлдөөнү) жүзөгө 
ашыруучу федералдык 
аткаруу органынын 
аймактык органына 
чет өлкөлүк жаранга 
академиялык өргүүнүн 
берилүүсү, окуусун 
аяктоосу же токтотушу, 
чет өлкөлүк жарандын 
билим берүү уюмунан 
уруксатсыз кетиши 
тууралуу билдирүү 
тартиби жөнүндө бил-
дирбөө же бузуу, эгер-
де мындай билдирүү 
федералдык мыйзамга 
ылайык талап кылынса 

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң  руб.

18.19-бе-
ренесинин 
1-бөлүгү, 
РФнын 
Админи-
стративдик 
укук бузуу 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Юридика-
лык тарап

Жазапул 500 
миңден 800 
миң руб.

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Билим берүү уюму 
тарабынан билим 
берүү жаатындагы 
Россия Федерациясы-
нын  субъектисинин 
аткаруу бийлигине 
чет өлкөлүк жаран-
дын билим берүү 
уюмуна келгендиги, 
ага академиялык 
өргүү берилгендиги, 
окууну  аяктагандыгы 
же токтоткону, билим 
берүү жайынан чет 
өлкөлүктүн уруксат-
сыз кетиши жөнүндө 
билдирүү жол-жобосун 
билдирбегендиги же 
бузгандыгы, эгерде 
мындай билдирүү 
федералдык мыйзамга 
ылайык талап кылынса

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

18.19-бе-
ренесинин 
2-бөлүгү, 
РФнын 
Админи-
стративдик 
укук бузуу 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Юридика-
лык тарап

Жазапул 500 
миңден 800 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Билим берүү уюму 
тарабынан Россиянын 
Федералдык Коопсуз-
дук Кызматынын 
аймактык органы-
на чет өлкөлүктүн 
билим берүү ую-
мунан уруксатсыз 
чыгып кеткендиги 
жөнүндө билдирүү 
жол-жобосу жөнүн-
дө билдирбөө же 
бузуу, эгерде мындай 
билдирүү федералдык 
мыйзамга ылайык

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

18.19-бе-
ренесинин 
3-бөлүгү, 
РФнын 
Админи-
стративдик 
укук бузуу 
кодексинин 
18.1-бе-
ренесине 
эскертүү

Юридика-
лык тарап

Жазапул 500 
миңден 800 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Миграциялык кат-
тоонун жүрүшүндө 
чет элдик жөнүндө 
атайылап жалган маа-
лыматтарды же жалган 
документтерди берүү, 
эгерде бул аракеттер-
де кылмыш ишинин 
белгилери болбосо

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
миң руб.

19.27-бе-
ренесинин 
2-бөлүгү, 
РФнын 
Админи-
стративдик 
укук бузуу 
кодексинин 
2.4-бере-
несине 
эскертүү

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Жазапул 350 
миңден 800 
миң руб.

Юридика-
лык тарап
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Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин 
миграция маселелери боюнча Башкы башкармалыгы:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Мамлекеттик эмгек инспекциясы:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федералдык салык кызматы
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Москва билим берүү сапаты борбору:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Москва улуттар үйү:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

Россиянын Ички иштер министрлигинин Жеке ко-
опсуздугунун Башкы башкармалыгы:

Москва ш., Садовая Спасская көчөсү, 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Россия Федерациясынын Башкы прокуратурасы:
Сайт: genproc.gov.ru
Москва ш., Большая Дмитровка көч., 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федералдык Коопсуздук Кызматы:
Москва ш., Большая Лубянка көчөсү,1-үй 
Сайт: fsb.ru

Россия Федерациясынын Тергөө комитети:
Сайт: sledcom.ru
Москва ш., 1-я Фрунзенская көч., 3а 
Ишеним телефон: 8 800 100 12 60
Кабыл алуу бөлүмүнүн телефону: 8 (495) 986-77-10

Эгерде Сизде жасалган же күтүлүп жаткан террордук акты-
лар жөнүндө маалымат болсо, анда Россиянын ФСБсына те-

лефон аркылуу байланышыңыз:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Москвадагы негизги темир жол 
бекеттеринин тизмеси

БЕЛОРУСЬ БЕКЕТИ
Дареги: Тверская застава аянты, 7 
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВ БЕКЕТИ
Дареги: Киев бекети аянты, 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАД БЕКЕТИ
Дареги: Комсомольская площадь, 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76
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ЯРОСЛАВЛЬ БЕКЕТИ
Дареги: Комсомольская площадь, 5 
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, 
+7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ БЕКЕТИ
Дареги: Павелецкая площадь, 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, 
+7 499 235-91-05

КАЗАНЬ БЕКЕТИ
Дареги: Комсомольская площадь, 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСК БЕКЕТИ
Дареги: Земляной Вал көч., 29  (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, 
+7 499 266-52-43

Россия темир жолунун
ишеним телефону:

8 800 775 00 00 
Шаардык поезддердин маршруттарын rzd.ru сайтынан та-

бууга болот 

Москва шаарындагы автобекеттердин жана ав-
тобекеттердин ишеним телефону: 

+7 (499) 940-08-43
Москва аэропортторунун байланыштары

ВНУКОВО АЭРОПОРТУ  
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Дареги: Москва ш., 1-я Рейсовая көчөсү, 12 
Сайт: vnukovo.ru

ДОМОДЕДОВО АЭРОПОРТУ
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Даргеи: Москва обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

ШЕРЕМЕТЬЕВО АЭРОПОРТУ 
Телефондор: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Россия Федерациясындагы КМШ 
республикаларынын Элчиликтеринин 

жана Консулдуктарынын тизмеси

Азербайжан Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Леонтьевский пер., 16 
Телефондор: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az
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Армения Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Армянский пер., 2
Телефондор: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru

Беларусь Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Маросейка көч., 17/6, 4-ку-

рулуш
Телефондор: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Казакстан Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Чистопрудный бульвары, 3а 
Телефондор: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Кыргыз Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Большая Ордынка көч., 62, 

2-курулуш
Телефондор: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Молдова Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Кузнецкий Мост, 18 
Телефондор: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Тажикстан Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Гранатный пер., 13
Консулдуктун дареги: Москва ш., Скатертный переулок, 19 
Телефондор: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru

Түркмөнстандын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Филипповский переулок, 22
Консулдуктун дареги: Москва ш., Малый Афанасьевский 

пер., 14/34, кур.1
Телефондор: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Өзбекстан Республикасынын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Погорельский пер., 12-үй, 1-к
Консулдуктун дареги: Москва ш., 2-й Казачий переулок, 2 
Телефондор: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Украинанын РФ Элчилиги:
Элчиликтин дареги: Москва ш., Леонтьевский пер.,18
Телефондор: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Шашылыш кызматтарынын телефондорунун тиз-
меси:

911 — туристтин өмүрүнө, ден-соолугуна же мүлкүнө кор-
кунуч келтирген ар кандай кырдаал үчүн универсалдуу те-
лефон

+7 (495) 937-99-11 — Москва куткаруу кызматы – өзгөчө 
кырдаалдар учурунда

Сиз каалаган уюлдук оператордун SIM-картасынан шашылыш 
жардам кызматтарына чала турган номерлерди унутпашыңыз 
керек:

101 — Өрт өчүрүү кызматы – өрттүн же күйүүнүн белгиле-
ри табылганда

102 — Милиция – укук бузуулар учурларында
103 — Тез жардам – шашылыш түрдө доктурга жардамга 

кайрылыңыз
104 — Газ кызматы – эгерде Сиз газ жытын сезип калсаңыз
109 — Маалымдама – маалымат алуу же тактоо үчүн
112 — Мобилдик телефондон куткаруу кызматтарын чакы-

руу (диспетчер орус жана англис тилдеринде сүйлөйт)

Кошумча маалымат үчүн
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Кошумча маалымат үчүнКошумча маалымат үчүн



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Ыкчам байланыш телефону 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

Ислам маданият, илим жана билим берүүнү 
колдоо Фонду тарабынан колдоого алынган

Росмигранттан WhatsApp чатына өтүү:


