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Барои шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбе-
кистон ва Тоҷикистон дар Федератсияи Русия

Интиқоли маблағ аз Федератсияи Русия ба дигар 
кишвар ва баръакс

Барои интиқоли маблағ ба шахси дигар ба хориҷа 
шумо метавонед усулҳои зеринро истифода баред:

Интиқоли бонкӣ
Қариб ҳамаи бонкҳои Русия хидматрасонии интиқол ба 

суратҳисобҳои бонкҳои хориҷиро анҷом медиҳанд, ин-
чунин  ширкатҳои бузурги молиявӣ дар дигар кишварҳо 
филиал доранд. Комиссия барои чунин интиқол вобаста 
ба маблағ аз 0,5 то 5% фарқ мекунад, аммо барои гириф-
тани маълумоти дақиқ ба муассисаи молиявӣ ташриф 
овардан лозим аст. Вақти гирифтани пул одатан то 5 
рӯзи корӣ мебошад. Агар шумо Интернет-банкинг пай-
васт карда бошед, ин тартиб хеле содда карда шудааст.

Истифодаи низоми пардохтҳои электронӣ
Бартарии суратҳисобҳои электронӣ имкони амалина-

моии интиқолҳо аз ҳар куҷоро фароҳам меорад: пулро 
бидуни тарки хона фиристодан мумкин аст. Дар суратҳи-
соби худ доштани миқдори зарурӣ ва инчунин дониста-
ни мушахассоти гиранда кофӣ аст. Тартиби амалиёт бо 
истифодаи низоми пардохт то 10 дақиқаро дар бар ме-
гирад ва инчунин пардохти ҳаққи хидматҳоро дар бар 
мегирад. Комиссия барои чунин интиқол вобаста аз ма-
блағ 0,8-10% фарқ мекунад ва ҳаққи хидматрасонӣ ҳам 
фиристанда ва ҳам қабулкунанда пардохт мекунанд;

Бо истифода аз системаҳои байналмилалии интиқо-
ли пул

Нуқтаҳои хидматрасонии ташкилотҳои асосӣ дар би-
сёре аз кишварҳои ҷаҳон ҷойгиранд, бинобар ин одатан 
барои гирифтани интиқол душворӣ эҷод намешавад. Ба-
рои фиристодани маблағ, шумо бояд корманди шӯъбаро 
дар бораи ном ва ҷои истиқоматии гиранда огоҳ кунед, 

шиносномаатонро нишон диҳед ва ҳақи хидматро низ 
пардохт кунед. Комиссия барои интиқол 0-20%-ро таш-
кил медиҳад. Пас аз фиристодан, рақами назоратӣ дода 
мешавад - он бояд ба гиранда дода шавад. Маҳз ин чанд 
рақам ба шумо кӯмак мекунанд, ки дар яке аз бонкҳои 
кишвари дигар пул гирифта шавад. Баъзе ширкатҳо ба 
мизоҷони худ пешниҳод мекунанд, ки тавассути сомонаи 
расмии худ ба хориҷ пул фиристанд.

Қарздиҳӣ
Аксарияти бонкҳо аз додани қарз ба шаҳрвандони хо-

риҷӣ худдорӣ мекунанд - барои қарздиҳандагон (маса-
лан, бонкҳо), ин хавфи хеле баланд дорад. Барои гириф-
тани қарз, шаҳрванди хориҷӣ бояд ба зерсохтори бонк 
муроҷиат кунад ва ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошад:

• шаҳрванд бояд кори расмии музднок дошта бошад. 
Муҳим он аст, ки даромад бо шаҳодатномаи 2-НДФЛ тас-
диқ карда шавад;

• моликият дар қаламрави Федератсияи Русия бояд ам-
воли ғайриманқул ё мошин бошад.

• шаҳрванд бояд ҳамчун шахси воқеӣ мақоми андозсу-
поранда (РМА) дошта бошад.

Қарзҳое, ки бо гарав амалӣ мегарданд - бо амволи ғай-
риманқул ё мошин таъмин карда мешаванд - имконияти 
баландтарини тасдиқ доранд. Агар муштарӣ амволи ба 
гарав гузошташаванда надошта бошад, ӯ метавонад - 
шаҳрванди пардохткунандаи Федератсияи Русия ё шах-
си ҳуқуқиро ҳамчун кофил ҷалб кунад.

Бояд қайд кард, ки шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ру-
сия беш аз 180 рӯз пайваста зиндагӣ мекунанд, эътимо-
ди гирифтани қарзро доранд.

Ҳангоми муроҷиат ба қарз бояд дар назар дошт, ки 
мӯҳлати қарздиҳӣ аз муҳлати асноди сабти ном дар Ру-
сия маҳдудтар аст. Дар баъзе ҳолатҳо, бонкҳо вазифадо-
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ранд ҳадди аққал 3 моҳ пеш аз ба охир расидани мӯҳлати 
бақайдгирӣ муҳлати пардохтҳои ниҳоиро анҷом диҳанд.

Кушодани суратҳисоб ва додани корти бонкӣ 
Ҳоло кушодани суратҳисоб ё гирифтани корти дебе-

тии пластикӣ дар бисёр бонкҳо душвор нест.  
Барои бақайдгирӣ ҳуҷҷатҳои зерин лозиманд:
• шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷати дигаре, ки 

қонуни федералӣ муқаррар намудааст ё мутобиқи шарт-
номаи байналмилалӣ дар Федератсияи Русия ҳамчун 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият эътироф шудааст;

• корти муҳоҷират ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи 
будубош (истиқомат) дар Федератсияи Русия;

• тарҷумаи ҳуҷҷатҳо ба забони русӣ аз ҷониби нотариус;
• шаҳодатнома дар бораи бақайдгирӣ дар мақомоти 

андоз (агар бошад);
• шартномаи меҳнатӣ ва иҷозатномаи расмии кор дар 

Федератсияи Русия (агар бошад).

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ 
ё шахси бешаҳрвандӣ барои будубош (истиқомат) дар 
Федератсияи Русия:

• сабти ном;
• иҷозатномаи иқомат;
• иҷозатномаи иқомати муваққатӣ; 
• раводид;
• дигар ҳуҷҷатҳо.

Пасандоз
Шаҳрванди хориҷӣ метавонад пасандозро (ба монан-

ди суратҳисоб) дар ҳама гуна филиалҳои бонк кушояд. 

Ҳуҷҷатҳо барои кушодани пасандоз барои шаҳрванди 
хориҷие, ки муваққатан дар қаламрави Федератсияи Ру-
сия қарор дорад, инҳоянд:

• шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷати дигаре, 
ки аз ҷониби давлати хориҷӣ дода шудааст ва мувофиқи 
шартномаи байналмилалӣ аз ҷониби Федератсияи Русия 
ҳамчун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият эътироф шудааст;

• корти муҳоҷират (ба истиснои шаҳрвандони Беларус 
ва шахсони дорои иҷозатномаи иқомат);

• яке аз ҳуҷҷатҳое, ки ҳуқуқи шаҳрванди хориҷиро ба-
рои будубош (истиқомат) дар Федератсияи Русия тасдиқ 
мекунанд: иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё раводиди 
амалкунанда (агар лозим бошад).  

Ин маҷмӯи ҳуҷҷатҳоест, ки ҳар як хориҷии қонунӣ 
бояд ҳамеша зери даст дошта бошад. Ғайр аз он, худи 
расмиёт ба амалияе шабоҳат дорад, ки ҳар як сармоягу-
зори Русия бояд аз он гузарад. 

Ҳуҷҷатҳои зарурие, ки барои кушодани пасандоз ба-
рои шаҳрванди хориҷие, ки дар қаламрави Федератси-
яи Русия доимӣ зиндагӣ мекунад:

• шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё дигар ҳуҷҷати аз 
ҷониби давлати хориҷӣ додашуда ва мутобиқи шартно-
маи байналмилалӣ аз ҷониби Федератсияи Русия ҳам-
чун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият эътирофшуда;

• иҷозатномаи иқомат дар қаламрави Федератсияи Русия.
Дар ин ҳолат маҷмӯи ҳуҷҷатҳо хеле кам аст. Ҳамза-

мон, пасандозҳои хориҷиён дар баробари амонатҳои 
шаҳрвандони Русия аз ҷониби давлат дар ҳаҷми 700 
ҳазор рубл ё муодили он бо асъори хориҷӣ аз рӯи қурби 
Бонки марказии Федератсияи Русия суғурта карда ме-
шаванд. Аммо, дар ниҳоят, андоз барои хориҷиён 30% 
маблағи даромадро ташкил мекунад, яъне фоизҳое, ки 
тибқи созишнома ҳисоб карда шудаанд ситонида ме-
шаванд (инчунин аз ҳар гуна даромади дигаре, ки дар 
қаламрави Федератсияи Русия ба даст оварда шудааст).
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Дар куҷо пулро ба рубли русӣ иваз кардан мумкин аст?
Мо тавсия медиҳем, ки мубодилаи асъорро дар бонкҳо 

амалӣ намоед. Афзалияти асосии ин усул дар он аст, ки 
муқоисаи меъёрҳо дар бонкҳо осон ва бехатар аст. Сай-
тҳое ҳастанд, ки дар бонкҳои гуногун маълумот дар бораи 
арзиши асъорро ҷамъ мекунанд, бинобар ин шумо мета-
вонед ба осонӣ муайян кунед, ки харид ё фурӯш имрӯз чӣ 
дар куҷо фоидаовартар аст. Дар бонк иваз кардани пул 
бехатар аст, аммо на ҳамеша зуд, зеро он ҷо навбат аст.

Масоили молиявӣ
Барои шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯз-

бекистон, Тоҷикистон дар Федератсияи Русия
Чӣ тавр ман метавонам аз / ба Федератсияи Русия 

пул интиқол диҳам? 
Шумо метавонед тавассути интиқоли бонкӣ, бо истифо-

да аз системаҳои электронии пардохт ва истифодаи систе-
маҳои интиқоли пулии байналмилалӣ пул интиқол диҳед.  

Чӣ маблағе барои ҳаққи интиқол ба бонк бояд пар-
дохт кунам? 

Комиссия аз маблағи интиқолшаванда вобаста аст ва 
аз 0,5 то 5%-ро ташкил медиҳад, маълумоти дақиқро му-
стақиман аз бонк гирифтан мумкин аст. 

Чӣ қадар вақт лозим аст, ки пул ба суратҳисоб во-
рид карда мешавад?  

Одатан мӯҳлати вориди пул ба суратҳисоб то 5 рӯзи 
корӣ аст. 

Интернет-банкинг чист? 
Интернет-банкинг як низоми дурдасти (онлайн) бон-

кист, ки ба шумо имкон медиҳад, ки амалиётҳои молия-
виро тавассути замима дар компютер ё телефон бидуни 
ташриф ба зерсохтори бонк анҷом диҳед.  

Ман суратҳисоби электрониро чӣ гуна истифода 
кунам?  

Барои сохтани суратҳисоби электронӣ, ба шумо лозим 

аст дар сомона ё дар барномаи низоми пардохти элек-
тронӣ (масалан, Yandex. Money, Qiwi ва ғайра) сабти ном 
кунед ва ба суратҳисоби худ пул гузоред. Пас аз он, шумо 
метавонед амалиёти интиқоли пулро анҷом диҳед ва ба-
рои ин амал ба шумо танҳо донистани мушахассотӣ қа-
булкунанда лозим аст. 

Барои интиқол тавассути суратҳисоби электронӣ 
чӣ қадар комиссия пардохт мекунам? 

Комиссия барои интиқол тавассути системаи электро-
нии пардохт вобаста аз маблағи интиқол аз 0,8 то 10%-
ро ташкил медиҳад. Комисияи хидматрасониро ҳам фи-
ристанда ва ҳам қабулкунанда пардохт мекунанд.

Чӣ гуна тавассути системаи байналмилалии ин-
тиқоли пул маблағ фиристодан мумкин? 

Ба шумо лозим аст, ки бо нуқтаи хизматрасонӣ муроҷи-
ат кунед ва ба корманди шӯъба дар бораи ному насаб, 
ҷои истиқомати қабулкунанда хабар диҳед, шиноснома-
атонро пешниҳод кунед ва комиссияро пардохт кунед. 
Пас аз фиристодани маблағ, ба шумо рақами назоратӣ 
дода мешавад, ки он бояд ба гиранда дода шавад. 

Барои интиқоли маблағ тавассути системаи бай-
налмилалии интиқоли пул бояд чӣ қадар комиссия 
пардохт кунам? 

Пардохти интиқол дар системаҳои гуногун аз 0 то 20%-
ро ташкил медиҳад.

Оё ман метавонам дар Федератсияи Русия қарз ги-
рам? 

Барои баррасии дархост барои қарз, шумо бояд:
• Кори расмии баландмузд дошта бошед ва даромад 

бояд бо шаҳодатномаи 2-НДФЛ тасдиқ карда шавад;
• Амволи ғайриманқул ё мошини шахсӣ дар қаламра-

ви Федератсияи Русия дошта бошед;
• Мақоми андозсупоранда ҳамчун шахси воқеӣ бояд 

бошад.
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Қарзҳое, ки бо гарав таъмин карда мешаванд - бо ам-
воли ғайриманқул ё мошин таъмин карда мешаванд 
- имконияти баландтарини тасдиқёбиро доранд. Агар 
шумо молу мулке надошта бошед барои ба гарав гузо-
штан метавонед ба ҳайси кафил - шаҳрванди пардохтку-
нандаи Федератсияи Русия ё шахси ҳуқуқиро ҷалб кунед.

 
Ба кадом муҳлат ба ман қарз додан мумкин аст?
Мӯҳлати қарздиҳӣ аз муҳлати сабти ном дар Русия 

маҳдудтар аст. Дар баъзе ҳолатҳо, бонкҳо вазифадоранд 
ҳадди аққал 3 моҳ пеш аз ба охир расидани мӯҳлати 
бқайд пардохтҳои ниҳоиро анҷом диҳанд. 

Чигуна метавонам суратҳисоби бонкӣ кушоям ва 
корти бонкӣ гирам? 

Барои ин ба шумо ҳуҷҷатҳои зерин лозиманд: 
• Шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• Корти муҳоҷират ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи 

будубош / иқомат дар Русия (иҷозатномаи иқомат, иҷо-
затномаи иқомати муваққатӣ, раводид);

• Тарҷумаи нотариалии ҳама ҳуҷҷатҳо ба забони русӣ;
• Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирӣ дар мақомоти 

андоз (агар бошад);
• Шартномаи эътиборноки меҳнатӣ ва иҷозатномаи 

расмии кор дар Федератсияи Русия (агар бошад). 
Чӣ гуна метавонам дар бонк амонат кушоям? 
Шумо дар ҳудуди Федератсияи Русия муваққатан ё 

доимӣ зиндагӣ мекунед? 
Муваққатан. 
Шумо метавонед ба ягон зерсохтори бонк муроҷиат 

кунед ва ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:
• Шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• Корти муҳоҷират (агар иҷозатномаи иқомат набошад);
• Ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи будубош / истиқомат дар Федерат-

сияи Русияро тасдиқ мекунад: иҷозатномаи иқомати му-

ваққатӣ ё раводид (агар бошад). 
Доимӣ. 
Шумо метавонед ба ягон зерсохтори бонк муроҷиат 

кунед ва ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:
• шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• иҷозатномаи иқомат дар қаламрави Федератсияи Русия.  
Ман бояд аз пасандозам андоз супорам? 
Аз фоизҳое, ки тибқи шартнома ҳисоб карда шудаанд, 

андоз дар ҳаҷми 30% нигоҳ дошта мешавад. 
Чӣ тавр ман метавонам пулро ба рубли русӣ иваз 

кунам?  
Роҳи бехавф ва боэътимоди иваз кардани пул дар 

бонкҳо мебошад. Қурби асъорро дар бонкҳои мухталиф 
дар сайтҳои махсус муқоиса кардан мумкин аст, масалан, 
banki.ru, sravni.ru ва ғайра. 

Оё хориҷӣ метавонад ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ 
ба қайд гирифта шавад

Ман шаҳрванди давлати дигар ҳастам. Оё метаво-
нам дар Русия соҳибкори инфиродӣ бошам?

Шумо:
• Дорои қобилияти меҳнатӣ (қобилияти меҳнатӣ - аз 

18-сола, аз 16-сола - дар ҳолати издивоҷ ё кор тибқи 
шартномаи меҳнатӣ ҳисобида мешавад) ё дорои маҳду-
диятҳои қобилияти меҳнатӣ ҳастед;

• Ба таври доимӣ дар Русия зиндагӣ мекунед (иҷозат-
номаи иқомати муваққатӣ ё иҷозатномаи иқомат доред)?

Бале.
Шумо метавонед дар ҳудуди Федератсияи Русия тиҷо-

рат кунед.
Барои шахсоне, ки қобилияти маҳдуди ҳуқуқӣ доранд, 

розигии парастор талаб карда мешавад.
Не.
Тибқи қонунгузории Федератсияи Русия, ин шартҳо 

барои шаҳрвандони хориҷӣ барои иҷрои фаъолияти 
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соҳибкорӣ ҳатмӣ мебошанд. 
Барои қайди соҳибкории инфиродӣ кадом ҳуҷҷатҳо 

лозиманд?
Барои ба қайд гирифтани соҳибкории инфиродӣ, ба 

шумо лозим аст, ки ба шӯъбаи Хадамоти федералии ан-
дози ё ба Маркази ҳуҷҷатгузорӣ (МФЦ) санадҳои аслӣ ва 
нусхаҳои зеринро пешниҳод кунед:

• ариза барои бақайдгирӣ;
• ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• шаҳодатномаи таваллуд (агар маълумот дар бораи 

ҷой ва санаи таваллуд дар шиноснома мавҷуд набошад); 
• Иҷозатномаи иқомат ё иҷозатномаи иқомати муваққатӣ;
• Ҳуҷҷате, ки суроғаи маҳалли истиқомат дар қаламра-

ви Федератсияи Русияро тасдиқ мекунад;
• Шаҳодатнома дар бораи надоштани доғи судӣ (ба-

рои ҳамкорӣ бо шахсони то 18-сола);
• Изҳорот дар бораи интихоби низоми андозбандӣ; 
• Квитансия барои пардохти боҷ (800 рубл);
• Ваколатнома, агар шахси дигар ҳуҷҷатгузориро 

амалӣ намояд.
Ҳуҷҷатҳоро инчунин тариқи электронӣ тавассути пор-

тали Хидматрасонии давлатӣ (Госуслуги) пешниҳод кар-
дан мумкин аст. Дар чунин ҳолат боҷи давлатӣ пардохт 
карда намешавад, аммо ариза бо имзои электронии 
мукаммал бо ёрии нотариус ё Маркази ҳуҷҷатгузорӣ 
тавассути вебсайти Хадамоти давлатӣ пешниҳод карда 
мешаванд.

Чӣ тавр аризаро дуруст пур кардан мумкин аст? 
Талабот барои пур кардани ариза чунинанд:
• Ҳамаи варақаҳои аризаро чоп кардан лозим аст, чоп 

кардани дутараф манъ аст, сафҳаи холӣ замима намешавад;
• Шумо бояд бо перои ранги сиёҳ бо ҳарфҳои ҷудого-

на дар чашмакҳо - як ҳарфи нависед;
• Ҳангоми пур кардани замима дар Microsoft Word, шумо 

бояд аз шрифти Courier New, андозаи 18 истифода баред;
• Он чизе ки навишта шудааст, ислоҳ кардан ғайриим-

кон аст;
• Калимаҳоро мувофиқи қоидаҳои забони русӣ кутоҳ 

ва ихтисор кардан мумкин аст, инчунин шакли санаҳо 
низ бояд риоя шавад;

• Саҳифаҳоро рақамгузорӣ кардан лозим аст.
Сабти номи соҳибкори инфиродӣ чӣ қадар вақт ме-

гирад?
Шумо бояд дар давоми се рӯзи корӣ аз санаи пеш-

ниҳоди ҳуҷҷатҳо ба идораи андоз сабти ном шавед.
Арзиши бақайдгирии соҳибкори инфиродӣ чӣ қадар 

аст?
Арзиш метавонад аз якчанд омилҳо вобаста бошад. 

Ҳаҷми боҷи давлати 800 рубл аст (ҳангоми пешниҳоди 
ариза дар шакли электронӣ пардохт карда намешавад). 
Хидматҳои ҳатмии нотариалӣ ва тарҷумон, инчунин ку-
маки ҳуқуқӣ алоҳида пардохт мешаванд.

Оё ман метавонам низоми андозро интихоб кунам?
Бале, шумо метавонед як намудҳои андозсупориро ба-

рои худ интихоб кунед дар ҳангоми бақайдгирӣ ариза (ё 
дар давоми 30 рӯз аз санаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо). 

Инҳо метавонанд бошад:
• Системаи соддакардашудаи андозбандӣ («УСН» - пар-

дохти андози камтарро дар бар мегирад ва меъёрҳо дар 
минтақаҳои гуногун фарқ мекунанд);

• Андози ягона аз даромади ҳисобшуда («ЕНВД» - на 
дар ҳама минтақаҳо татбиқ мешавад);

• Системаи патентӣ («ПСН» - на дар ҳама минтақаҳо эъ-
тибор дорад);

• Андози ягонаи кишоварзӣ («ЕСХН» - андози ягонаи 
кишоварзӣ, танҳо барои истеҳсолкунандагони кишо-
варзӣ пешбинӣ мешавад).

Агар ман вақти пешниҳоди ариза низоми андозсу-
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пориро интихоб накунам чӣ мешавад?
Дар ин ҳолат, хадамоти андоз ба таври худкор ба 

соҳибкори инфироди шакли умумии пардохти андозро 
татбиқ мекунад ва шумо бояд андоз аз арзиши иловашу-
да ва андози даромадро пардохт кунед.

Метавонанд маро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба 
қайд нагиранд? 

Метавонанд бо сабабҳои зерин рад кунанд:
• На ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ пешниҳод карда шуданд;
• Ҳуҷҷатҳо ба мақомоти бақайдгири ғайрикобили қа-

бул фиристода шуданд;
• Ҳуҷҷатҳо аз ҷониби нотариус тасдиқ нашудаанд; 
• Шумо дар муҳлати то 12 моҳ пеш муфлис шудаед;
• Мӯҳлате, ки суд ба шумо иҷрои фаъолияти соҳибко-

риро манъ кардааст, ба охир нарасидааст;
• Соҳибкори инфиродии марбут ба таҳсил, тарбия, таш-

кили истироҳатгоҳ барои шахсони то 18-сола аз ҷониби 
шахсе кушода мешавад, ки ҳеҷ гоҳ барои ҷиноятҳои ваз-
нин ва махсусан вазнин маҳкум нашуда бошад;

• Намуди фаъолиятҳое, ки барои соҳибкорони инфи-
родӣ манъ карда шудаанд, интихоб карда шуданд (истеҳ-
соли техникаи ҳарбӣ, доруҳо ва ғ.);

• Мӯҳлати эътибори иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё 
иҷозатномаи иқомат ба охир расидаст.

Қарори рад дар шакли хаттӣ бо асосҳо дар давоми 5 рӯзи 
корӣ аз санаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо бароварда мешавад.

Чӣ гуна як шаҳрванди хориҷӣ манзил / хона харида 
метавонад?

Ман шаҳрванди давлати дигар ҳастам, метавонам 
дар қаламрави Федератсияи Русия манзил / хона харам?

Қонунгузорӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ иҷозат медиҳад, ки 
дар ҳудуди Русия амволи ғайриманқул харанд, ба истиснои:

• минтақаҳои наздисарҳадии Федератсияи Русия;
• ҷойҳои маъмурию мамнӯъшуда.

Шумо бояд тасдиқи ҳуқуқи будубош дар кишварро 
дошта бошед (раводид, корти муҳоҷират, иҷозатномаи 
иқомат, иҷозатномаи иқомати муваққатӣ).

Оё барои хариди манзил / хона ба ман иҷозатномаи 
иқомат лозим аст?

Не, ин як шарти ихтиёрӣ аст. Иҷозатномаи иқомат ҳуқуқи 
шуморо барои иқомати доимӣ дар кишвар тасдиқ мекунад, 
аммо амволи ғайриманқулро на барои иқомати доимӣ, бал-
ки масалан, барои иқомати мавсимӣ харидан мумкин аст.

Оё ман барои харидани манзил / хона дар ФР аз 
шаҳрвандии худ бояд даст кашам?

Не, қонунгузории Федератсияи Русия чунин талаботро 
дар бар намегирад.

Барои анҷом додани ин амал ба ман кадом ҳуҷҷатҳо 
лозиманд?

Барои анҷом додани ин амал ба шумо лозим меояд 
доштани:

• шиносномаи миллӣ ва нусхаи он бо тарҷумаи нота-
риалӣ;

• ҳуҷҷатҳое, ки қонунӣ будани шумо дар қаламрави Ру-
сияро тасдиқ мекунанд (раводид, корти муҳоҷират, иҷо-
затномаи истиқомат, иҷозатномаи иқомати муваққатӣ).

Агар амалиёти хариду фурӯш қайди нотариалӣ ё бақай-
дгирии давлатиро талаб кунад, пас шумо бояд розигии 
ҳамсари худро, ки аз ҷониби нотариус тасдиқ мешавад, 
пешниҳод кунед. Агар вай дар хориҷи кишвар бошад, 
розигии ӯро тариқи ягон нотариус гирифта ба он ҳуҷҷат 
«апостил» гузошта, ба забони русӣ тарҷума карда (агар 
зарурат бошад) илова кардан лозим.

Шумо забони русиро хуб медонед? 
Бале.
Ҳама ҳуҷҷатҳо ба забони русӣ омода карда мешаванд. 

Пеш аз бастани шартнома ҳуҷҷатҳоро бодиққат хонед.
Не.
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Шумо метавонед:
• Барои омода кардани ҳуҷҷатҳо тарҷумон ҷалб кунед; 
• Ба нотариусе муроҷиат кунед, ки ба шумо тарҷумон 

пешниҳод ва дар бастани созишномаи дузабонаи нота-
риалӣ кумак мекунад;

• Хариду фурӯшро тавассути шахси боэътимод анҷом 
диҳед.

Оё ман метавонам пас аз хариди манзил / хона иҷо-
затномаи иқомат / шаҳрвандӣ гирам?

Танҳо дар асоси меъёрҳои умумӣ. Хариди амволи ғай-
риманқул дар ин масъала ягон афзалият намедиҳад.

Оё хариди манзил / хона барои ман нисбат ба 
шаҳрвандони Федератсияи Русия гаронтар хоҳад буд?

Не, қонунгузории Федератсияи Русия барои шумо ҳам-
чун шаҳрванди хориҷӣ ягон хироҷ ва пардохтҳои ило-
вагиро пешбинӣ намекунад. Хароҷот танҳо аз ҳисоби 
зарурати пардохти хидматрасониҳои тарҷумон, тасдиқи 
нотариалии тарҷумаи ҳуҷҷатҳо ба забони русӣ ва ғайра 
зиёд шуда метавонад.

Чӣ гуна як шаҳрванди хориҷӣ мошин харида ме-
тавонад

Ман шаҳрванди давлати дигар ҳастам. Оё метаво-
нам мошинро дар Федератсияи Русия сабти ном кунам?

Шумо доред ин ҳуҷҷатҳоро:
• патент барои кор;
• Иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё иҷозатномаи иқо-

мат; Ё инки
• Шумо шаҳрванди Арманистон, Беларуссия, Қазоқи-

стон, Қирғизистон ҳастед ва тибқи шартномаи меҳнатӣ 
кор мекунед?

Бале.
Бале, шумо ҳақ доред, ки воситаи нақлиётро дар Феде-

ратсияи Русия ба қайд гиред.
Не.

Барои бақайдгирии нақлиёт ба номи худ дар қаламра-
ви Федератсияи Русия, шумо бояд яке аз ин шартҳоро 
иҷро кунед.

Барои ба қайд гирифтани мошин / бақайдгирӣ / саб-
ти ном ҳамчун соҳибмулк ба куҷо рафтан лозим аст?

Шумо бояд ба шӯъбаи минтақавии БДА дар шаҳр ё маҳал-
ли зистатон барои бақайдгирии нақлиёт муроҷиат кунед.

Ба шумо ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кардан лозим аст: 
• ариза дар бораи бақайдгирӣ / аз нав бақайдгирии 

мошин (варақа дар БДА пешниҳод карда мешавад);
• шиносномаи техникӣ барои ин мошин; 
• шартномаи хариду фурӯш;
• шартномаи комиссия барои санади ба харидор дода-

ни воситаи нақлиёт;
• ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият (шиносномаи 

шаҳрвандии шумо);
• полиси суғурта (ОСАГО); 
• корти муҳоҷират;
• патент / иҷозатномаи иқомати муваққатӣ / иҷозатно-

маи иқомат.
Пас аз чанд рӯзи харид ман бояд мошинро бақайд 

гирам?
Ин амал бояд на дертар аз 10 рӯзи пас аз имзои созиш-

номаи хариду фурӯши мошин анҷом дода шавад.
Кай ман ҳуҷҷатҳои нави мошинамро мегирам? 
Шумо пас аз баррассии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва 

муоинаи мошин ҳуҷҷатҳои нақлиётро мегиред. Агар мо-
шин дуздида нашуда бошад, ба гарав гузошта нашуда 
бошад, рақамҳои қолаб ва муҳаррику дигар маълумотҳо 
бо шаҳодатномаи бақайдгирӣ мувофиқат кунанд, пас 
дар дар муддати кутоҳ шумо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 
қайди мошин ва рақамҳои нави онро (агар фармоиш 
дода бошед) мегиред. 
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МАЪЛУМОТИ МУФИД
Ҷавобгарии маъмурӣ барои вайрон кардани Қонуни 

муҳоҷират

Талаботи ҳатмӣ барои риояи қонунгузории муҳоҷи-
рати Федератсияи Русия аз ҷониби корфармо ё кор-
деҳ (хизматрасониҳо) ҳангоми ҷалби шаҳрвандони 
хориҷӣ ба кор дар ҷадвали зер нишон дода шудааст, 
ки намудҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро вобаста ба 
ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кор дар бар мегирад. 
Ҳамчунин таҳримҳое, ки барои содир шудани чунин 
қонунвайронкуниҳо пешбинӣ мешаванд.

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Риоя накардани 
тартиби бақайдгирии 
ҳуҷҷатҳо барои ҳуқуқи 
будубош, истиқомат, 
кӯчидан, тағир додани 
ҷои будубош барои 
хориҷиён дар Русия 
ва хуруҷ аз ҳудуди он, 
агар ин амалҳо нишо-
наҳои ҷазои ҷиноятӣ 
надошта бошанд

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
1 мод. 
18.9, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ
 ФР

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Аз ҷониби даъватку-
нанда наандешидани 
чораҳо оид ба риояи 
вазъи будубош (истиқо-
мат) дар қаламрави 
Русия дар робита бо 
мутобиқати фаъолияти 
анҷомдодашуда бо мақ-
сади вуруд ё саривақт 
рафтани ӯ пас аз ба 
охир расидани мӯҳлати 
будубош (аз 16.01.2019)

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 4 ҳазор 
руб.

Қисми 
2 мод. 
18.9 
КҲМ ФР, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФР

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Иҷро накардани 
ӯҳдаториҳо дар ро-
бита бо бақайдгирии 
муҳоҷиратӣ, агар ин 
амалҳо нишонаҳои 
ҷазои ҷиноятии шарти 
надошта бошанд 

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 4 ҳазор 
руб.

Қисми 
4 мод. 
18.9, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФР

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Наандешидани чораҳо 
барои дастгирии мод-
дӣ, тиббӣ ва манзили 
истиқоматӣ ба хориҷии 
даъватшуда дар вақти 
будубошаш дар Русия 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
5 мод. 
18.9, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФРШахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 

400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Додани маълумоти бар-
дурӯғ дар бораи мақса-
ди будубош дар Русия 
ҳангоми пур кардани 
ҳуҷҷатҳо барои вуруд 
ба Федератсияи Русия 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
6 мод. 
18.9, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФРШахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 

400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Ҷалби хориҷиҳо ба 
фаъолияти меҳнатӣ 
дар Русия дар сура-
ти мавҷуд набудани 
иҷозатномаи кор ё 
патент, агар онҳо тибқи 
қонунҳои федералӣ 
талаб карда шаванд 
ё ҷалби хориҷиён ба 
фаъолияти меҳнатӣ дар 
Русия аз рӯи касб (их-
тисос, вазифа, намуди 
фаъолияти меҳнатӣ), 
ки дар иҷозатномаи 
кор ё патент нишон 
дода нашудаанд, ё инки 
ҷалби хориҷӣ ба кор 
ба дигар минтақаи ФР, 
ки дар қаламрави он 
ба ӯ иҷозатномаи кор, 
патент ё иҷозат барои 
истиқомати муваққатӣ 
дода нашудааст 

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

Қисми 
1 мод. 
18.15, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФР

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
25 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
250 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб. 
ва ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯзСоҳибкори 

инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Ҷалб кардани шаҳрван-
ди хориҷӣ барои кор 
дар Русия бидуни 
иҷозатномаи корӣ ва 
ё истифодаи корга-
рони хориҷӣ, агар 
чунин иҷозат тибқи 
қонунҳои федералӣ 
талаб карда шавад 

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

Қисми 
2 мод. 
18.15, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФР

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
25 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
250 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб. 
ва ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Огоҳ накардан ё вай-
рон кардани тартиб ва 
(ё) шакли огоҳнамоӣ 
ба мақомоти маҳалии 
мақомоти иҷроияи фе-
дералӣ, ки назорати фе-
дералии давлатиро дар 
соҳаи муҳоҷират дар 
бораи бастан ё қатъ 
кардани шартномаи 
меҳнатӣ ё шартномаи 
ҳуқуқии шаҳрвандӣ ба-
рои иҷрои кор (хизма-
трасонӣ) бо шаҳрванди 
хориҷӣ дар мӯҳлати на 
зиёда аз се рӯзи корӣ 
аз рӯзи бастан ва ё қатъ 
кардани шартнома, 
агар чунин огоҳино-
ма мутобиқи қонуни 
федералӣ лозим бошад 

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

Қисми 
3 мод. 
18.15, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФР

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб. 
ва ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Қисмҳои пешбини-
шудаи 1 - 3 м. 18.15 
Кодекси маъмурии 
Федератсияи Ру-
сия, ки дар Маскав, 
Санкт-Петербург,
вилоятҳои Маскав 
ё Ленинград бар-
расӣ мешавад

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 5 ҳазор 
то 7 ҳазор 
руб.

Қисми 
4 мод. 
18.15, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФРШахси 

маъмурӣ
Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 1 млн 
руб. ва 
ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Огоҳ накардан ё вай-
рон кардани тартибот 
ва (ё) шакли огоҳнамоӣ 
ба мақомоти иҷроияи 
федералии иҷрокунан-
даи назорати федера-
лии давлатӣ дар соҳаи 
муҳоҷират ё мақомоти 
ваколаттори ҳудудии 
он (мутобиқи рӯйхати 
муқаррарнамудаи 
федералии мазкур) оид 
ба иҷрои ӯҳдаториҳо 
оид ба партохти музди 
меҳнат (подош) ба мута-
хассиси баландихтисо-
си хориҷӣ, агар чунин 
огоҳинома ё пешниҳо-
ди чунин маълумот 
дар қонуни федералӣ 
пешбинӣ шуда бошад 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

Қисми 
5 мод. 
18.15, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ
 ФРШахси ҳуқуқӣ Ҷарима 

аз 400 
ҳазор то 1 
млн руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Вайрон кардани 
қоидаҳои ҷалби 
хориҷиён ба кор дар 
муассисаҳои савдо 
(аз ҷумла марказҳои 
савдо), ки иборатанд аз:
- додани иҷора ба 
соҳибкори инфиродӣ 
ё ташкилот (филиал, 
намояндагии он), ки 
муассисаи савдоро (аз 
ҷумла маркази савдоро) 
идора мекунад, ё шахси 
мансабдори ин ташки-
лот ё дигар ташкилот 
ё он шахси мансабдор 
ё дигар соҳибко-
ри инфиродии ҷои 
савдо дар қаламрави 
иншооти тиҷоратӣ (аз 
ҷумла маҷмааи савдо), 
истеҳсолӣ, анбор, сав-
до, офис, дигар биноҳо 
ба хориҷие, ки ба фаъ-
олияти ғайриқонунӣ 
ба кор дар муассисаи 
савдо ҷалб шудааст
- ба хориҷие, ки фаъо-
лияташро ғайриқонунӣ 
анҷом медиҳад пешкаш 
намудани иҷора, иҷозат 
барои иҷрои он ё қабу-
ли он дар шакли дигар 
барои иҷрои амал 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
1 мод. 
18.16 
КҲМ 
ФР

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷарима аз 
350 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб. 
ва ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз 

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
450 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб. 
ва ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

ба соҳибкори ин-
фиродӣ, ташкилот 
(филиал, намояндагии 
он), идораи муассисаи 
савдо (аз ҷумла маҷ-
мааи савдо), ё шахси 
мансабдор ташкилоти 
мушаххас (филиал, 
намояндагии он) пеш-
ниҳоди ҷои савдо дар 
ҳудуди муассисаи савдо 
(аз ҷумла маҷмааи сав-
до), истеҳсолот, анбор, 
идора, ё дигар биноҳои 
ташкилоти дигар ё 
соҳибкори инфиродӣ, 
ки иҷозатнома барои 
ҷалб ва истифодаи 
коргарони хориҷӣ 
надоранд, агар чунин 
иҷозатнома ё патент 
зарур бошад мувофиқи 
қонунҳои федералӣ 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
2 мод. 
18.16 
КҲМ ФР

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷарима аз 
350 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб. 
ва ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз 

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
450 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб. 
ва ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Ҳолатҳои пешбини-
шуда мувофиқи қ. 1, 
2, м. 18.16 Кодекси 
маъмурии Федератсияи 
Русия, ки дар Маскав, 
Санкт-Петербург,
вилояти Маскав ё Ле-
нинград амал мекунад 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

Қисми 
3 мод. 
18.16, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФР

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
450 ҳазор 
то 1 млн 
руб. ва 
ё қатъи 
маъмурии 
фаъолият 
ба мӯҳлати 
аз 14 то 90 
шабонарӯз

Соҳибкори 
инфиродӣ

Аз ҷониби корфармо 
ё кордеҳ риоя накар-
дани маҳдудиятҳои 
муқарраркардаи қонуни 
федералӣ оид ба амалӣ 
намудани намудҳои 
алоҳидаи фаъолият 
нисбати хориҷиён 

Шаҳрванд Штраф от 
2 тыс. до 4 
тыс. руб.

Қисми 
1 мод. 
18.17, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ ФР

Шахси 
маъмурӣ

Штраф от 
45 тыс. до 
50 тыс. руб.

Шахси ҳуқуқӣ Штраф от 
800 тыс. 
до 1 млн 
руб. либо 
админи-
стративное 
приоста-
новление 
деятель-
ности на 
срок от 14 
до 90 суток

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Огоҳ накардан ё аз 
ҷониби ташкилоти 
таълимӣ вайрон кар-
дани тартиби огоҳкуни 
ба мақомоти маҳалии 
мақомоти иҷроияи 
федералии иҷроку-
нандаи назоратии 
федералии давлатӣ дар 
соҳаи муҳоҷират, дар 
бораи таъмин намуда-
ни рухсатии академӣ 
ба шаҳрванди хориҷӣ, 
ба итмом расонидан ё 
қатъ кардани таҳсил аз 
ҷониби хориҷӣ, ихроҷи 
худсаронаи шаҳрванди 
хориҷӣ аз ташкилоти 
таълимӣ, агар чунин 
огоҳинома тибқи 
қонунҳои федералӣ 
талаб карда шавад 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
1 мод. 
18.19, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ
 ФР

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Аз ҷониби ташкилоти 
таълимӣ огоҳ накар-
дан ё вайрон кардани 
тартиби огоҳнамоӣ 
ба мақомоти иҷроияи 
минтақавии Федерат-
сияи Русия дар соҳаи 
маориф дар бораи 
омадани хориҷӣ ба 
ташкилоти таълимӣ, до-
дани рухсатии академӣ, 
ба итмом расонидан 
ё қатъ кардани он, ба 
таври худсарона хориҷ 
шудани шаҳрванди 
хориҷӣ аз муассисаи 
таълимӣ ё ташкилот, 
агар чунин огоҳинома 
тибқи қонунҳои феде-
ралӣ талаб карда шавад

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
2 мод. 
18.19, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ
 ФР

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Огоҳ накардан ё вай-
рон кардани тартиби 
огоҳкунӣ  ба мақомоти 
маҳалии хадамоти 
муҳоҷирати РВКД Русия 
дар бораи беиҷо-
зат хориҷ кардани 
шаҳрванди хориҷӣ аз 
ташкилоти таълимӣ, 
агар чунин огоҳинома 
тибқи қонунҳои феде-
ралӣ талаб карда шавад 

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
3 мод. 
18.19, 
шарҳ 
ба мод. 
18.1 
КҲМ 
ФР

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

Огоҳона пешниҳоди 
маълумоти бардурӯғ 
дар бораи хориҷӣ ё 
ҳуҷҷатҳои бардурӯғ 
ҳангоми бақайдгирии 
хориҷӣ, агар ин амалҳо 
нишонаҳои ҷазои ҷи-
ноятӣ надошта бошанд 

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

Қисми 
2 мод. 
19.27, 
шарҳ ба 
мод.. 2.4
 КҲМ ФРШахси 

маъмурӣ
Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷарима аз 
350 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.Шахси ҳуқуқӣ
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Сарраёсат оид ба масоили муҳоҷирати ВКД Русия:
Сомона: guvm.mvd.rf
Телефон: +7 495 667-02-99

Бозрасии давлатии меҳнатӣ: 
Сомона: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Хадамоти федералии андоз: 
Сомона: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Маркази сифати таълим дар Маскав: 
Сомона: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Хонаи миллатҳои Маскав: 
Сомона: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

СХА Вазорати корҳои дохилии Русия:
Маскав, ст. Сатовая Спасская, 1/2  
Телефон: +7 495 667-07-30

Прокуратураи генералии Федератсияи Русия: 
Сомона: genproc.gov.ru
Маскав, ст. Большая Дмитровка, 15а 
Тел.: +7 495 987-56-56

Хадамоти федералии амният: 
Маскав, кӯчаи Большая Лубянка, том. 1 
Сомона: fsb.ru

Кумитаи тафтишотии Федератсияи Русия: 
Сомона: sledcom.ru
Маскав, ст. 1-уми Фрунзенская, 3а  
Рақами телефон: 8 800 100 12 60
Телефони қабул: 8 (495) 986-77-10

Агар шумо ягон маълумоте дар бораи ҳамлаҳои террори-
стии содиршуда ё омодашаванда дошта бошед, лутфан бо 

ХФА (ФСБ)-и Русия бо телефонҳои зер тамос гиред:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Рӯйхати истгоҳҳои асосии роҳи 
оҳани шаҳри Маскав

ВАКЗАЛИ БЕЛОРУС (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: майдони Тверская застава, х. 7
(метро «Белорусская»)
Сомона: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

ВАКЗАЛИ КИЕВ (КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: майдони вокзали Киев, х. 1 
(метро «Киевская»)
Сомона: kievsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ВАКЗАЛИ  ЛЕНИНГРАД (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 3 
(метро «Комсомольская»)
Сомона: leningradsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76
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ВАКЗАЛИ ЯРОСЛАВЛ (ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 5, 
(метро «Комсомольская»)
Сомона: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ВАКЗАЛИ ПАВЕЛЕТСК (ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: майдони Павелецк, х. 1а 
(метро Павелецкая)
Сомона: paveletsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

ВАКЗАЛИ ҚАЗОН (КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 2 
(метро «Комсомольская»)
Сомона: kazansky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

ВАКЗАЛИ КУРСК (КУРСКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: кӯч. Земляной Вал, х. 29 
(метро «Курская»)
Сомона: kursky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Хатти тамос бо кормандони роҳи оҳан
8 800 775 00 00 

Хатсайрҳои қаторҳои байнишаҳриро дар сомонаи rzd.ru 
пайдо кардан мумкин аст 

Хатти тамос ба кормандони автовокзал ва авто-
стансияҳои ш. Маскав:  

+7 (499) 940-08-43

Рақамҳои фрудгоҳҳои шаҳри Маскав 

ФУРУДГОҲИ ВНУКОВО  
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Нишонӣ: ш. Маскав, кӯч. 1-я Рейсовая, 12  
Сомона: vnukovo.ru

ФУРУДГОҲИ ДОМОДЕДОВО 
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Нишонӣ: вил. Маскав, ш. Домодедово, а/п Домодедово 
Сомона: dme.ru

ФУРУДГОҲИ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефони: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Нишонӣ: вил. Маскав ш. Химки, а/п Шереметево 
Сомона: svo.aero

Рӯйхати сафоратҳо ва консулгариҳои ҷумҳу-
риҳои ИДМ дар Федератсияи Русия

Сафорати Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Федератсияи 
Русия: 

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, хиёбони Леонтевский, 16 
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
Почтаи электронӣ: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сомона: moscow.mfa.gov.az

Сафорати Ҷумҳурии Арманистон дар Федератсияи 
Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Армянский пер., 2
Телефонҳо: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
Почтаи электронӣ: incom@armem.ru
Сомона: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru
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Сафорати Ҷумҳурии Беларус дар Федератсияи Русия:
Нишонии Сафорат: ш. Маскав, кӯч. Маросейка, 17/6, бинои 4. 
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-почтаи электронӣ: consular@ embassybel.ru, 
mail@embassybel.ru
Сомона: embassybel.ru

Сафорати Ҷумҳурии Қазоқистон дар Федератсияи 
Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, булвори Чистопрудний, 3а 
Телефонҳо: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
Почтаи электронӣ: moscow@mfa.kz, 
consul@kazembassy.ru, consul.moscow@mfa.kz
Сомона: kazembassy.ru

Сафорати Ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи 
Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, кӯч. Большая Ординка, 62, бинои 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
Почтаи электронӣ: info@kyrgyzembassy.ru , 
kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сомона: mfa.gov.kg/ru/dm

Сафорати Ҷумҳурии Молдова дар Федератсияи Русия: 
Нишонии Сафорат: ш. Маскав, кӯч. Кузнецкий Мост, 18 
Телефонҳо: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
Почтаи электронӣ: moscova@mfa.gov.md , 
consul.moscova@mfa.md
Сомона: rusia.mfa.md

Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи 
Русия: 

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Гранатний пер., 13 
нишонии консулгарӣ: ш. Маскав, хиёбони Скатерний, 19
Телефонҳо: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
Почтаи электронӣ: consulate@tajembassy.ru,
tajembmoscow@mfa.tj
Сомона: tajembassy.ru

Сафорати Туркманистон дар Федератсияи Русия:
Нишонии Сафорат: ш. Маскав, хиёбони Филипповский, 22 
нишонии консулгарӣ: ш. Маскав, Малий Афанасьевский пер., 
Хонаи 14/34
Телефонҳо: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
Почтаи электронӣ: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сомона: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Сафорати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Федератсияи 
Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Погорельский пер., 12, бинои 1 
нишонии консулгарӣ: ш. Маскав, шафати 2-юми Казачий, 2 
Телефонҳо: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
Почтаи электронӣ: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сомона: uzembassy.ru

Сафорати Украина дар Федератсияи Русия:
Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Леонтевский пер., 18
Телефонҳо: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
Почтаи электронӣ: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, 
emb_ru@mfa.gov.ua
Сомона: russia.mfa.gov.ua/ru
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Рӯйхати телефонҳои хадамотҳои фавқулодда:

911 — телефони универсалӣ барои ҳама ҳолатҳое, ки ба 
ҳаёт ва амволи сайёҳ таҳдид мекунад

+7 (495) 937-99-11 — Хадамоти наҷотдиҳии Маскав - дар 
ҳолатҳои фавқулодда

Рақамҳои хадамоти фавқулодда, ки бо SIM-корти дилхоҳ опе-
ратори мобилӣ ба онҳо метавонед дар тамос шуд:

101 — Гурӯҳи оташнишонӣ - ҳангоми ошкор кардани оташ 
ё аломатҳои сӯхтор

102 — Пулис - дар ҳолатҳои ғайриқонунӣ
103 — Ёрии таъҷилӣ - дар сурати зарурат ба ёрии тиббӣ 
104 — Хадамоти газ - агар бӯи газро ҳис кардед
109 — Хадамоти маълумотдиҳӣ - барои ба даст овардан ё 

аниқ кардани ягон маълумот
112 — Занг ба хадамоти наҷотдиҳӣ аз телефони мобилӣ 

(танзимгар забонҳои русӣ ва англисиро медонад)

Барои қайд
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Барои қайдБарои қайд



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru
Телефони дастрас 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

Бо кумаки Фонди дастгирии маориф 
ва илму фарҳанги исломӣ

Ба воситаи WhatsApp суҳбат бо Росмигрант:


