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Жашап туруу укугун (ЖТУ) берүүнүн тартибин 
жөнгө салган мыйзамдар

«Россия Федерациясындагы чет элдик жарандардын 
укуктук макамы жөнүндө» 25.07.2002-жылдагы № 115–
ФЗ Федералдык мыйзамынын 8-беренесине ылайык, 
жашап туруу укугу убактылуу жашоо уруксатынын не-
гизинде бир жылдан кем эмес убакытта Россия Феде-
рациясында жашаган чет өлкөлүк жаранга берилиши 
мүмкүн.

Убактылуу жашоого уруксат албастан, жашап 
туруу укугу төмөнкүлөргө берилет:

1) РСФСРдин аймагында туулган жана мурда СССР-
дин жараны болгон чет өлкөлүк жаран;

2) он сегиз жашка чыга элек жана ата-энеси (асырап 
алуучу, камкорчу, көзөмөлчү) чет өлкөлүк жаран болгон 
жана Россия Федерациясында туруктуу жашаган чет 
өлкөлүк жаран;

3) он сегиз жашка чыга элек, чет өлкөлүк жаран – 
ата-энеси (асырап алуучу, камкорчу, көзөмөлчү) менен 
бирге убактылуу жашап туруу уруксатын алган чет өл-
көлүк жаран; 

4) Россия Федерациясынын жараны болгон жана 
Россия Федерациясында туруктуу жашаган ата-энеси 
(багып алуучу, камкорчу, көзөмөлчү), уулу же кызы бар 
болгон чет элдик жаран;

5) он сегиз жашка толгон, чет мамлекеттин мый-
замдарына ылайык, ишке жарамсыз же иш-аракетке 
жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган, чет өлкөлүк 
жаран – ата-энеси (асырап алуучу, камкорчу, көзөмөлчү) 
менен бирге убактылуу жашоо уруксатын алган чет өл-
көлүк жаран;

6) он сегиз жашка толгон, чет мамлекеттин мый-

замдарына ылайык, ишке жарамсыз же иш-аракетке 
жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган чет өлкөлүк 
жаран жана Россия Федерациясында туруктуу жашаган 
чет өлкөлүк жаран болгон ата-энеси (асырап алуучу, 
камкорчу, көзөмөлчү);

7) 2002-жылдын 31-майындагы «Россия Федерациясы-
нын жарандыгы жөнүндө» № 62–ФЗ Федералдык мыйза-
мынын 33.1-беренесине ылайык, орус тилин эне тилин-
де сүйлөгөн адам катары таанылган чет өлкөлүк жаран;

8) өзү же тууганы (ата-эне, чоң ата, чоң апа ж.б), асы-
рап алуучу ата-энеси же жубайы (аялы) Крым Автоно-
миялык Советтик Социалисттик Республикасынын ай-
магынан мыйзамсыз депортацияланган чет өлкөлүк 
жаран, ошондой эле Россия Федерациясынын ички 
иштер органы, прокуратурасы же сот тарабынан бе-
рилген реабилитациялоо жөнүндө күбөлүктү тапшыр-
ган чет өлкөлүк жаран – тууганы (балдары, неберелери, 
чөбөрөлөрү), асырап алган балдары же жубайы (аялы); 

9) 25.07.2002-жылдагы № 115-ФЗ «Россия Федера-
циясындагы чет элдик жарандардын укуктук абалы 
жөнүндө» Федералдык мыйзамынын 13.28-берене-
сине ылайык, жогорку кесипкөй адис жана анын үй-
бүлөсүнүн мүчөлөрү;

10) чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок 
адамдардын – кесипкөй адистердин кесиптеринин 
(адистиктеринин, кызматтарынын) тизмесине кирги-
зилген кесипте (адистикте, кызматта) Россия Федера-
циясында жашап туруу укугун берүү боюнча арызы ме-
нен кайрылган күндөн кеминде алты ай мурун иштеген 
чет өлкөлүк жаран – жумушка орноштуруу жана жумуш-
суздук чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жана укуктук 
жөнгө салууну иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу үчүн 
жооптуу федералдык аткаруу органы тарабынан беки-
тилген жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Россия Федерация-
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сынын жарандыгына кабыл алууга укуктуу квалифика-
циялуу адистер. Ошол эле учурда, мындай чет өлкөлүк 
жаранга карата иштөөнүн көрсөтүлгөн мезгилинде, 
иш берүүчү Россия Федерациясынын Пенсиялык Фон-
дусуна камсыздандыруу төгүмдөрүн чегериши керек;

11) Россия Федерациясында күндүзгү билим берүүдө 
мамлекеттик аккредитацияланган жогорку билим 
берүүнүн билим берүү программасын ийгиликтүү 
өздөштүргөн жана артыкчылык диплому менен билим 
жана квалификацияга ээ болгон чет өлкөлүк жаран;

12) Россия Федерациясында жашаган жана Россия 
Федерациясында жарандыгы токтотулгон адам;

13) Россия Федерациясында жашаган жана ага кара-
та Россия Федерациясынын жарандыгын алуу жөнүндө 
чечим жокко чыгарылган адам, бул учур соттун мый-
замдуу күчүнө кирген өкүмүнүн негизинде Россия Фе-
дерациясынын Жазык кодексинде каралган 205, 205.1 
беренелеринде, 205.2-беренесинин экинчи бөлүгүн-
дө, 205.3 – 205.5, 206, 208- беренелеринде, 211-бере-
несинин төртүнчү бөлүгүндө, 281, 282.1 – 282.3 жана 
361-беренелеринде каралган кылмыштардын кемин-
де бирөөсүн (кылмышка даярдануу же кылмышка ба-
руу) жасагандыгы аныкталган адамдарга, же болбосо 
Россия Федерациясынын Жазык кодексинин 277 – 279 
жана 360-беренелеринде каралган кылмыштардын 
(кылмышка даярдануу же кылмышка баруу) жок деген-
де бирин, эгерде аларды жасоо террористтик ишти 
жүзөгө ашырууга байланыштуу болсо, жасагандыгы 
аныкталган адамдарга таркатылбайт;

14) 2002-жылдын 31-майындагы № 62–ФЗ «Россия 
Федерациясынын жарандыгы тууралуу» Федералдык 
мыйзамынын 41.1-беренесинин биринчи же үчүнчү 
бөлүгүндө көрсөтүлгөн адам.

Жашап туруу укугу чектөө мөөнөтү жок берилет, 

бирок жогорку кесипкөй адиске жана үй-бүлөсүнүн 
мүчөлөрүнө анын жогорку кесипкөй адис катары 
иштөөсүнө уруксат берилген мөөнөткө чейин берилет.

Чет өлкөлүк жаран жашап туруу укугун берүү жөнүндө 
арызды ички иштер чөйрөсүндөгү федералдык аткаруу 
бийлигинин аймактык органына, анын ичинде жал-
пыга маалымдоочу жана телекоммуникациялык тар-
мактарды колдонуу менен, анын ичинде Интернетти, 
мамлекеттик жана муниципалдык тейлөө кызматтары-
нын бирдиктүү порталын колдонуу менен электрондук 
документ түрүндө бере алат.

 Жашап туруу укугун берүү жөнүндө арыз Россия Фе-
дерациясынын аймагында жашаган биринчи жылдын 
сегиз айынан эрте эмес, убактылуу жашоого уруксат-
тын негизинде жана убактылуу жашоого уруксаттын 
мөөнөтү бүткөнгө чейин төрт айдан кечиктирилбестен 
берилет.

Жашап туруу укугун төмөнкү учурларда алмашты-
руу мүмкүн:

1) чет өлкөлүк жарандын он төрт, жыйырма, кырк 
беш жашка чыгышы;

2) чет өлкөлүк жарандын аты-жөнү, туулган күнү (күнү, 
айы, жылы) жана (же) жери, жарандыгы жөнүндө маа-
лыматты белгиленген тартипте өзгөртүүсү;

3) жыныстык өзгөрүүлөр;
4) эскирүү, бузулуу же башка себептерден улам андан 

ары пайдалануу үчүн жашап туруу укугу документинин 
жараксыздыгы;

5) жашап туруу укугу документинде берилген фами-
лиянын, ысымдын, датанын (күнү, айы, жылы) жана (же) 
туулган жеринин жазууларындагы так эместиктерди же 
каталарды табуу.
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Чет өлкөлүк жарандын жашап туруу укугун ал-
маштыруу жөнүндө арызы «Россия Федерациясында-
гы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө» 
25.07.2002-жылдагы № 115–ФЗ Федералдык мыйзамы-
нын 8-беренесинин 6-пунктунун 1, 4 жана 5-пунктчала-
рында көрсөтүлгөн жагдайлар башталган күндөн тар-
тып, бир айдан кечиктирилбестен, жана 2002-жылдын 
25-июлундагы № 115–ФЗ «Россия Федерациясындагы 
чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө» Фе-
дералдык мыйзамынын 8-беренесинин 6-пункттун 2 
жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн жагдайлар келип 
чыккан учурда, чет өлкөлүк жаран инсандыгын тастык-
таган документ алгандан кийин он күндөн кечиктирбе-
стен берилет.

Жарандыгы жок адамдын жашап туруу укугун ал-
маштыруу жөнүндө арызы 2002-жылдын 25-июлунда-
гы № 115–ФЗ «Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк 
жарандардын укуктук абалы жөнүндө» Федералдык 
мыйзамынын 8-беренесинин 6-пунктунда көрсөтүлгөн 
жагдайлар пайда болгон күндөн тартып, бир айдан ке-
чиктирилбестен берилет. 

 Жашап туруу укугу төмөнкү маалыматтарды камтыйт: 
фамилиясы, аты (орус жана латын алфавитинин тамга-
лары менен жазылган), туулган күнү, айы, жылы жана 
жери, жынысы, чет өлкөлүк жарандын жарандыгы, 
жашаганга уруксат берүү жөнүндө чечимдин номери 
жана датасы, жашап туруу укугун колдонулуш мөөнөтү 
(ушул Федералдык мыйзамда каралган учурларда), жа-
шап туруу укугун берген аткаруу бийлик органынын 
аталышы жана ички иштер тармагындагы федералдык 
аткаруу бийлигинин органы бекиткен документ форма-
сы боюнча түзүлөт.

Жарандыгы жок адамга 2013-жылдын 1-январынан 
баштап жашап туруу укугун берүү туурасында арызы 

боюнча берилген жашап туруу укугу ушул берененин 
8-пунктунда көрсөтүлгөн, ээсинин жеке маалыматта-
рын сактоо үчүн, ошондой эле биометрикалык жеке 
маалыматтарын (адамдын жүзүнүн электрондук сүрөтү 
жана ушул адамдын сөөмөй манжаларынын папилляр-
дык оюмдарынын электрондук сүрөтү) сактоо үчүн маа-
лыматты электрондук сактоочу каражатты камтыйт.

Электрондук сактоочу каражатка жазылган жаранды-
гы жок адамдын биометрикалык жеке маалыматтарын 
алуу үчүн, жашап туруу укугун берүү үчүн арыз берген 
адам же ага карата ушундай арыз берилген адам сана-
рип фотосүрөткө тартылат, ал эми он эки жашка толгон 
адам ички иштер тармагындагы аткаруу бийлигинин 
федералдык органынын аймактык органында колунун 
сөөмөй манжаларынын папиллярдык сүрөттөрүн ска-
нерден өткөрөт.

Эгерде жарандыгы жок адамдын сөөмөй манжалары-
нын папиллярдык сүрөттөрүн сканерлөө мүмкүн бол-
босо, анын колунун башка манжаларындагы папил-
лярдык сүрөттөр сканерленет.

 Россия Федерациясында туруктуу жашаган чет өл-
көлүк жаран, жашап туруу укугун алган күндөн тартып, 
кезектеги жыл аяктаганга чейин эки айдын ичинде, 
Россия Федерациясында жашагандыгын тастыктаган 
билдирүүнү жашаган жери боюнча (жашаган жери жок 
болсо) аткаруу бийлигинин федералдык органынын 
аймактык органына берүүгө милдеттүү.

Эгерде жүйөлүү себептер бар болсо, анда көрсөтүл-
гөн билдирүү чет өлкөлүк жаран тарабынан кий-
инчирээк, бирок жашап туруу укугун алган күндөн 
тартып кезектеги жыл аяктаганга чейин алты айдан 
кечиктирбестен, белгиленген мөөнөттө көрсөтүлгөн 
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билдирүүнү тапшыруу мүмкүн эместигин тастыктаган 
документтер менен берилет. Белгиленген мөөнөттө 
көрсөтүлгөн билдирүүнү тапшыруу мүмкүн эместигин 
тастыктаган документтер электрондук документтер 
түрүндө берилиши мүмкүн.

Россия Федерациясында туруктуу жашоонун ар бир 
бешинчи жылы аяктагандан кийин, билдирүү чет өл-
көлүк жаран тарабынан жеке өзү гана ички иштер тар-
магындагы аткаруу бийлигинин федералдык органы-
нын аймактык органына берилет.

Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 
жарандары Россияда жашап туруу укугун кантип 
алууга болот?

• Жашап туруу укугу деген эмне?
• Жашап туруу укугунун артыкчылыгы эмнеде? 
• Россияда жашап туруу укугун кантип алууга болот?

Чет өлкөлүк жарандын жашап туруу укугу (1-сүрөттү 
караңыз) – бул жогорку кесипкө адиске жана анын үй-
бүлө мүчөлөрүнө жумушка уруксат берилген мөөнөткө 
чейин убактылуу жашоо уруксатын кошпогондо, чек-
сиз күчүндө болгон, узак мөөнөткө берилген өзүнчө 
документ.

1-сүрөт. – Жашап туруу укугу
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Жашап туруу укугунун макамы төмөнкү мүмкүн-
чүлүктөрдү берет:

• Россиянын ар кандай субъектилеринде туруктуу жа-
шоо (мөөнөтсүз);

• Россия Федерациясынын ар кандай субъектиле-
ринде жашаган жери боюнча каттоо;

• Россиянын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз 
менен Россиянын Ички иштер министрлигинин Баш-
кы башкармалыгынын Миграция маселелери боюнча 
башкармалыгынын аймактык бөлүмүнө, эгерде негиз-
дер болсо,  Россия Федерациясынын мыйзамдарына 
ылайык кайрылуу мүмкүнчүлүгү;

• Россиянын каалаган субъектилеринде патентсиз 
жана иштөөгө уруксатсыз иштөө;

• жеке ишкердин статусун каттоо;
• акысыз медициналык жардам алуу (милдеттүү меди-

циналык камсыздандыруу полисин каттоо – 2-сүрөттү 
караңыз);

• россиялык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү каттоо;
• балдар бакчасына жана мектепке балдарды каттоо;
• Россиянын аймагында пенсия алуу. 

2-сүрөт. – Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси

 Жашап туруу укугун алуу үчүн арыз Россиянын Ички 
иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнө арыз ээси-
нин жашаган жери же миграциялык каттоосу боюнча 
берилет.

Жарандар үчүн арызды кароонун жалпы мөөнөтү 4 
айдан 6 айга чейин.

Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстан-
дын жарандары үчүн жашап туруу укугун алууда доку-
менттердин тизмеси:

• жашап туруу укугун алуу жөнүндө арыз – жеке өзү 
тарабынан эки нускада жазылган;

• чет өлкөлүк паспорттун түп нускасы;
• 4 сүрөт – паспорттун стандарты;



12 13

• нотариалдык күбөлөндүрүүсү менен бардык документ-
тердин көчүрмөлөрү: убактылуу жашоо уруксаты паспорту 
(резидент аны алуудан бошотулган учурларды кошпогон-
до), каттоосу, миграциялык картасы, туулгандыгы жөнүн-
дө күбөлүгү, нике күбөлүгү (эгер нике түзүлгөн болсо);

• арыз ээсинин бардык документтеринин котормоло-
ру (анда орус тилине котормосу жок болсо) котормо-
чунун кол тамгасынын нотариалдык күбөлөндүрүүсү 
менен орус тилине;

• арызды кароо үчүн мамлекеттик алымды төлөгөндү-
гү жөнүндө квитанция;

• арыз ээсинин ден-соолугу жөнүндө медициналык 
маалымкат; 

• психиатр-наркологдун корутундусу;
• ВИЧ-инфекциясы жок экендиги жөнүндө маалымкат;
• орус тилин билүү күбөлүгү, Россиянын тарыхын жана 

Россия Федерациясынын мыйзамдарынын негиздерин 
билүү же орус тилин билгендигин тастыктаган башка 
документ;

• Россия Федерациясынын аймагындагы акча кара-
жаттарынын мыйзамдуу булагын тастыктаган доку-
менттер (мисалы, киреше деңгээли жөнүндө маалым-
кат – бул аймакта белгилүү бир мезгилде белгиленген 
жашоо минимумунан төмөн болбошу керек).

Эгерде чет элдик жаран фамилиясын өзгөрткөн бол-
со, анда муну тастыктоочу документтер талап кылынат.

Айрым учурларда, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан 
жана Тажикстандын жарандары убактылуу жашоо урукса-
тын албай туруп, жашап туруу укугун сурап кайрылышса 
болот. Бул төмөнкү категориядагы жарандар үчүн мүмкүн:

•РСФСРдин аймагында туулган жана мурун СССРдин 
жарандыгында болгон;

• он сегиз жашка чыга элек жана ата-энеси (асырап алуу-
чу, камкорчу, көзөмөлчү) Россиянын жараны болгон жана 
Россия Федерациясында туруктуу жашаган жарандар;

• он сегиз жашка толо элек жашап туруу укугун ата-э-
неси (асырап алуучу, камкорчу, камкорчу) менен бирге 
алган жарандар;

• Россия Федерациясынын жарандары болгон жана Рос-
сия Федерациясында туруктуу жашаган ата-энеси (асырап 
алуучу, камкорчу, көзөмөлчү), уулу же кызы бар жарандар;

• чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык, ишке жа-
раксыз же иш-аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп 
табылган, он сегиз жашка толгон, ата-энеси (асырап 
алуучу, камкорчу, көзөмөлчү) менен бирге убактылуу 
жашоо уруксатын алган жарандар;

• он сегиз жашка толгон жана чет мамлекеттин мый-
замдарына ылайык, ишке жараксыз же иш-аракетке жөн-
дөмдүүлүгү чектелген деп табылган, ата-энеси (асырап алуу-
чусу, камкорчусу, көзөмөлчү) Россиянын жараны болгон 
жана Россия Федерациясында туруктуу жашаган жарандар;

• «Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө» Фе-
дералдык мыйзамынын 33.1-беренесине ылайык, орус 
тилин эне тилиндей сүйлөгөн жарандар деп таанылган 
жарандар;

• өзү же тууганы (ата-эне, чоң ата, чоң апа ж.б), асы-
рап алуучу ата-энеси же жубайы (аялы) Крым Автоно-
миялык Советтик Социалисттик Республикасынын ай-
магынан мыйзамсыз депортацияланган чет өлкөлүк 
жаран, ошондой эле Россия Федерациясынын ички 
иштер органы, прокуратурасы же сот тарабынан бе-
рилген реабилитациялоо жөнүндө күбөлүктү тапшыр-
ган чет өлкөлүк жаран - тууганы (балдары, неберелери, 
чөбөрөлөрү), асырап алган балдары же жубайы (аялы); 

• жогорку кесипкөй адистер жана алардын үй-бүлө 
мүчөлөрү;
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Россияда жашап туруу укугу (ЖТУ)

• чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок 
адамдардын – кесипкөй адистердин кесиптеринин (ади-
стиктеринин, кызматтарынын) тизмесине киргизилген 
кесипте (адистикте, кызматта) Россия Федерациясында 
жашап туруу укугун берүү боюнча арызы менен кай-
рылган күндөн кеминде алты ай мурун иштеген чет өл-
көлүк жаран – жумушка орноштуруу жана жумушсуздук 
чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жана укуктук жөнгө 
салууну иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу үчүн жооп-
туу федералдык аткаруу органы тарабынан бекитилген 
жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Россия Федерациясынын 
жарандыгына кабыл алууга укуктуу квалификациялуу 
адистер. Ошол эле учурда, мындай чет өлкөлүк жаранга 
карата иштөөнүн көрсөтүлгөн мезгилинде, иш берүүчү 
Россия Федерациясынын Пенсиялык Фондусуна камсы-
здандыруу төгүмдөрүн чегериши керек;

Россияда жашап туруу укугун  (жашап туруу укугу 
– ЖТУ) кантип алсам болот? 

Сизде убактылуу жашоо уруксаты барбы (мындан 
ары УЖУ)? 

Ооба. 
Сиз Россиянын Ички иштер министрлигинин ай-

мактык бөлүмүнө жашаган же катталган жери боюнча 
төмөнкү документтер менен кайрыла аласыз:

• жашап туруу укугун (ЖТУ) алуу жөнүндө арыз – жеке 
өзү тарабынан эки нускада жазылган;

• чет элдик паспорттун түп нускасы;
• 4 сүрөт – паспорттун стандарты (бийиктиги – 45 

миллиметр; туурасы – 35 миллиметр);
• нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн бардык доку-

менттердин көчүрмөлөрү: УЖУ менен паспорт, каттоо, 
миграциялык карта, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

• бардык документтердин котормолору (орус тилине 
котормосу жок болсо) орус тилине котормочунун колун 
нотариалдык күбөлөндүрүү менен;

• арызды кароо үчүн мамлекеттик алымды төлөгөндү-
гү жөнүндө квитанция;

• ден-соолугу жөнүндө медициналык маалымкат;
• психиатр-наркологдун корутундусу; 
• ВИЧ-инфекциясы жок экендиги жөнүндө күбөлүк;
• орус тилин билүү күбөлүгү, Россиянын тарыхын 

жана Россия Федерациясынын мыйзамдарынын не-
гиздерин билүү же орус тилин билгендигин тастыкта-
ган башка документ;

• Россия Федерациясынын аймагындагы акча кара-
жаттарынын мыйзамдуу булагын тастыктаган доку-
менттер (мисалы, киреше деңгээлинин маалымкаты 
– бул белгилүү бир мезгилде аймакта белгиленген жа-
шоо минимумунан кем болбошу керек). 

Никеңиз барбы, фамилияңыз өзгөрдүбү?
Ооба. 
Бул учурда, Сиз нике күбөлүгүн жана / же фамилия-

сынын өзгөргөндүгүн тастыктаган документтерди дагы 
тапшырышыңыз керек.

Жок. 
Бул учурда, жогоруда көрсөтүлгөн тизмеден доку-

менттер гана талап кылынат. 
Сизде убактылуу жашоого уруксат барбы (мын-

дан ары УЖУ)? 
Жок. 
Сиз УЖУ албай туруп, жашап туруу укугун сураган 

жарандардын категорияларына киресизби?
тактап айтканда:
• РСФСРдин аймагында төрөлүп жана мурун СССР-

дин жарандыгында болгон;
• ата-энеси/асырап алуучусу/камкорчусу/ көзөмөлчүсү 
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Россиянын жараны болгон жана Россия Федерациясы-
нын аймагында туруктуу жашаган 18 жашка толо элек 
жарандар;

• ата-энеси/асырап алуучусу/камкорчусу/ көзөмөлчүсү, 
уулу же кызы Россия Федерациясынын жараны болгон 
жана Россия Федерациясында туруктуу жашаган жарандар;

• ата-энеси/асырап алуучусу/камкорчусу/ көзөмөлчүсү 
менен бирге убактылуу жашоого уруксат алып, 18 жаш-
ка толгон жана Сиздин мамлекеттин мыйзамдарына 
ылайык ишке жараксыз же жарым-жартылай ишке жа-
раксыз деп табылган жарандар;

• ата-энеси/асырап алуучусу/камкорчусу/ көзөмөлчүсү 
Россиянын жараны болгон жана Россия Федерация-
сында туруктуу жашаган, Сиздин мамлекеттин мый-
замдарына ылайык, ишке жараксыз же жарым-жарты-
лай ишке жараксыз деп табылган 18 жаштан жогору 
жарандар; 

• «Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө» 
Федералдык Мыйзамынын 33.1-беренесине ылайык, 
орус тилин эне тилинде сүйлөгөн адамдар деп тааныл-
ган жарандар;

• туугандары (ата-эне, чоң ата, чоң апа ж.б), же асы-
рап алуучу, же жубайы (аялы) Крым Автономиялык 
Советтик Социалисттик Республикасынын аймагынан 
мыйзамсыз депортацияланган жарандар, ошондой 
эле туугандары (балдары, неберелери, чөбөрөлөрү), 
асырап алган балдары же жубайы (аялы) Россия Фе-
дерациясынын ички иштер органы, прокуратурасы же 
сот тарабынан берилген реабилитациялоо жөнүндө 
күбөлүк тапшырган жарандар; 

• жогорку кесипкөйлүү адистер же жогорку кесипкөй-
лүү адистин үй-бүлө мүчөлөрү;

• Россия Федерациясында чет өлкөлүк жарандардын 
жана жарандыгы жок адамдардын кесиптеринин (ади-

стиктеринин, кызматтарынын) тизмесине киргизилген 
кесип (адистиги, кызматы) боюнча жашап туруу укугун 
алуу үчүн арыз берген күндөн кеминде 6 ай мурун иш-
мердүүлүк жүргүзгөн жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Рос-
сиянын жарандыгына кабыл алуу укугуна ээ болгон 
адистер (иш берүүчү тарабынан камсыздандыруу тө-
гүмдөрүн Россия Федерациясынын Пенсиялык Фонду-
суна которуу шартында).  

Ооба. 
Сиз Россиянын Ички иштер министрлигинин ай-

мактык бөлүмүнө жашаган же катталган жер боюнча 
төмөнкү документтер менен кайрыла аласыз: 

• жашап туруу укугун алуу жөнүндө арыз – жеке өзү та-
рабынан, эки нускада жазылган;

• чет өлкөлүк паспорттун түп нускасы;
• 4 сүрөт – паспорттун стандарты (бийиктиги – 45 

миллиметр; туурасы – 35 миллиметр.);
• нотариалдык күбөлөндүрүлгөн бардык документтер-

дин көчүрмөлөрү: убактылуу жашоого уруксаты паспорту, 
каттоо, миграциялык карта, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

• бардык документтердин котормолору (орус тилине 
котормосу жок болсо) орус тилине котормочунун колу-
нун нотариалдык күбөлөндүрүүсү менен;

• арызды кароо үчүн мамлекеттик алымды төлөгөндү-
гү жөнүндө квитанция;

• ден-соолугу жөнүндө медициналык справка;
• психиатр-наркологдун корутундусу;
• ВИЧ-инфекциясы жок экендиги жөнүндө маалымкат;
• орус тилин билүү күбөлүгү, Россиянын тарыхын жана 

Россия Федерациясынын мыйзамдарынын негиздерин 
билүү же орус тилин билгендигин тастыктаган башка 
документ;

• Россия Федерациясынын аймагындагы акча кара-
жаттарынын мыйзамдуу булагын тастыктаган доку-
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менттер (мисалы, киреше деңгээли жөнүндө тастыкта-
ма – бул, жок дегенде, белгилүү бир мезгилде аймакта 
белгиленген жашоо минимуму болушу керек). 

Сиздин никеңиз барбы, фамилияңыз өзгөрдүбү? 
Ооба. 
Бул учурда Сиз нике күбөлүгүн жана / же фамилия-

сынын өзгөргөндүгүн тастыктаган документтерди көр-
сөтүшүңүз керек. 

Жок. 
Бул учурда, жогоруда көрсөтүлгөн тизмеден доку-

менттер гана талап кылынат.
Сиз УЖУну албай туруп, жашап туруу укугун сура-

ган жарандардын катарына киресизби?
Жок. 
Сизге жашап туруу укугун алуу үчүн алгач УЖУну алуу 

керек. 
Жашап туруу укугун алуу үчүн канча убакыт та-

лап кылынат? 
Сиздин арызыңыз 4 айдан 6 айга чейин каралат. 
Жашап туруу укугун канча убакытка чейин алсам 

болот? 
Сиз жогорку кесипкөйлүү адиссизби же жогорку ке-

сипкөйлүү адистин үй-бүлө мүчөсүсүзбү? 
Ооба. 
Жашап туруу укугу Сиздин иштөөгө уруксат берилген 

мезгил аралыгына берилет. 
Жок. 
Жашап туруу укугу чексиз мөөнөткө берилет. 
Жашап туруу укугун алсам, кандай укуктарга ээ бо-

лом? 
Сиз төмөнкү мүмкүнчүлүктөргө ээ боло аласыз:
• Россиянын ар кандай субъектилеринде туруктуу, 

мөөнөтсүз жашоо;
• Россиянын каалаган аймагында жашаган жери бо-

юнча каттоодон өтүү;
• Россиянын Ички иштер министрлигинин Башкы 

башкармалыгынын Миграция маселелери боюнча 
башкармалыгынын аймактык бөлүмүнө, эгерде Россия 
Федерациясынын мыйзамдарына ылайык, негиздер бар 
болсо, жарандык алуу жөнүндө арыз менен кайрылуу;

• Россиянын каалаган аймагында патентсиз жана 
иштөөгө уруксатсыз иштөө;

• жеке ишкердин макамын тариздөө;
• бекер медициналык жардам алуу;
• Россиянын айдоочулук күбөлүгүн берүү;
• балдар бакчасында жана мектепте балдарды каттоо;
• Россия Федерациясынын аймагында пенсия алуу. 
Жашап туруу укугун кайдан алсам болот?
Сиз Москва шаарынансызбы же Москва облусунансызбы?
Москва.
Сиз Федералдык миграция кызматынын башкарма-

лыгына документтериңиз менен кайрылсаңыз болот.
Москва 
Москва обл.
Сиз Федералдык миграция кызматынын башкарма-

лыгына  документтерди тапшыра аласыз (Москва ша-
арынан тышкары).

Орус тилин эне тилиндей эркин билген деп таа-
нылган чет өлкөлүк жаранга жашап туруу укугун 
алуу үчүн документтер.

 Жашап туруу укугун алуу үчүн кандай документ-
тер керек?

Сиз камсыз кылышыңыз керек:
• Арыз, эки нускада;
• Паспорт (эгер паспорт чет тилинде болсо, анда 

бардык барактардын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
котормосун жасоо керек);
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• Сүрөттөр (4 даана);
• Баңгиликтин, башкаларга коркунуч туудурган жу-

гуштуу оорулардын жана ВИЧ-инфекциянын жоктугун 
тастыктаган медициналык маалымкаттар;

• Эгерде Сиз Россия Федерациясына виза менен кирип 
жатсаңыз, соттолгондугу жоктугу жөнүндө маалымкат 
(эгерде Сизде соттолгондук бар болсо – Сиз соттолгон 
кылмыш жөнүндө маалыматтарды камтыган документ);

• 5000 рубл өлчөмүндө мамлекеттик алымды төлө-
гөндүгү жөнүндө квитанция (квитанция арыз ээсинин 
демилгеси боюнча берилет); 

• Сизди орус тилин эркин билген адам катары таануу 
жөнүндө чечим жана анын көчүрмөсү;

• Миграциялык каттоодон өткөндүгү жөнүндө бил-
дирүү (эгер убактылуу жашаганга уруксаты бар жашаган 
жери боюнча каттоосу жок болсо (мындан ары УЖУ);

• УЖУ (бар болсо), виза, миграция картасы.
Жашап туруу укугун алуу үчүн мурунку жаранды-

гымдан чыккандыгымды билдиришим керекпи?
Жок, мурунку жарандыгыңызды сактап кала аласыз, 

аны Орусияда жашап туруу укугун алуу үчүн калтыруу 
талап кылынбайт. 

Жашап туруу укугун алуу үчүн канча убакыт та-
лап кылынат?

Оң чечим кабыл алынган учурда, документтерди 
тапшыргандан кийин 2 айдан кийин жашап туруу уку-
гун ала аласыз.

Жогорку кесипкөйлүү адиске жана анын үй-бүлө 
мүчөлөрүнө жашап туруу укугун (мындан ары ЖТУ) 
алуу үчүн кандай документтер керек?

Мен Россия Федерациясына жогорку кесипкөйлүү 
адис катары келдим, жашап туруу укугун алуу үчүн 
кайда кайрылсам болот?

Жашап туруу укугун алуу үчүн Россиянын Ички иштер ми-
нистрлигинин Башкы башкармалыгынын миграция масе-
лелери боюнча башкармалыгынын аймактык бөлүмүнө 
(Москва шаары, Москва облусту) катталган жери боюнча 
же миграция каттоосу боюнча кайрылууга болот.

Москва шаарында арыздарды Москвадагы миграция 
борбору кабыл алат.

Жашап туруу укугун алуу үчүн кандай документ-
терди беришим керек?

Жашап туруу укугун алуу үчүн Сиз жана 18 жаштан 
жогору үй-бүлө мүчөлөрүңүз төмөнкү документтерди 
көрсөтүшүңүз керек:

• Арыз (2 нускада);
• 4 сүрөт;
• Өздүгүн тастыктаган документ;
• Сизде башкаларга коркунуч туудурган баңгилик 

же жугуштуу оорулар жок экендигин тастыктаган до-
кумент, ошондой эле ВИЧ-инфекциясы жок экендиги 
жөнүндө маалымкат; 

• Арыз берилгенге чейин 3 айдан эрте эмес, Сиз-
дин мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы тарабынан 
берилген соттолгондугу жок экендигин тастыктаган 
документ (эгерде соттолгондугу бар болсо – кылмыш 
жөнүндө маалыматты камтыган документ);

• Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык 
түзүлгөн эмгек келишими же жумушту аткаруу (кызмат 
көрсөтүү) үчүн жарандык-укуктук келишим;

• Нике жөнүндө документ (эгер бар болсо);
• Сиздин үй-бүлөңүздүн мүчөлөрү үчүн – Сиздин тууган-

дык катышыңардын деңгээлин тастыктаган документтер 
(туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике күбөлүгү, ажырашуу 
жөнүндө күбөлүк, асырап алуу жөнүндө күбөлүк).

Сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүз төмөнкүлөрдү камтыйт:
• 18 жашка чейинки балдар;
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• ишке жарамсыз же жарым-жартылай иш-аракетке 
жөндөмсүз адамдарбы?

Ооба.
Жашап туруу укугун алуу үчүн 18 жашка чейинки бал-

дар же ишке жарамсыз же жарым-жартылай иш-аракет-
ке жөндөмсүз адамдар төмөнкү документтерди тапшы-
рышы керек:

• Арыз эки нускада;
• 4 сүрөт;
• Сиздин ким экендигиңизди тастыктаган документ;
• 18 жашка чейинки баланын же өзүнө карата арыз бе-

рилген ишке жараксыз же жарым-жартылай иш-аракетке 
жөндөмсүз адамдын инсандыгын ырастоочу документ;

• Сиздин мамлекетиңиздин ыйгарым укуктуу органы 
же Россия Федерациясы тарабынан (эгерде мындай 
адамга карата арыз берилген болсо) жаранды ишке 
жарамсыз же иш-аракетке жөндөмү чектелген деп та-
буу жөнүндө документ; 

• Асырап алуучунун, камкорчунун же көзөмөлчүнүн 
ыйгарым укуктарын тастыктаган документтер;

• Арыз берилген адамда башкаларга коркунуч туудур-
ган баңгилик жана жугуштуу оорулар жок экендигин 
тастыктаган документтер, ошондой эле ВИЧ-инфекци-
ясы жок экендиги жөнүндө маалымкат;

• Сиз жашаган мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы 
тарабынан арыз берилген күндөн 3 айдан эрте эмес 
берилген соттолгондугу жок экендигин тастыктаган 
документ (эгерде соттолгондугу болсо, анда арыз ээси 
соттолгон кылмыш жөнүндө маалыматтарды камтыган 
документ) – 14 жашка толгон жарандар үчүн;

• Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык 
түзүлгөн жумушту аткаруу үчүн эмгек же жарандык ке-
лишим;

• Нике жөнүндө документ (эгерде арыз ээси жогорку 

Чет элдик жарандын орус тилин эне тилинде эр-
кин билген адам катары таанылышынын тартиби

кесипкөйлүү адистин жубайы болсо);
• Сиз менен арыз ээсинин ортосундагы туугандык 

мамиленин деңгээлин тастыктаган документтер (туул-
гандыгы тууралуу күбөлүк, нике күбөлүгү, ажырашуу 
күбөлүгү, бала асырап алуу жөнүндө күбөлүк, аты-жөнүн 
өзгөртүү жөнүндө күбөлүк).

Жок.
Бул учурда, жогоруда көрсөтүлгөн документтердин 

тизмеси толук.
Жашап туруу укугун алуу үчүн алым төлөшүм ке-

рекпи?
Ооба, өзүңүз үчүн жана жашап туруу укугун сурап 

жаткан ар бир үй-бүлө мүчөсү үчүн 5000 рублдан мам-
лекеттик алым төлөшүңүз керек. 

Менин арызымды карап чыгуу канча убакытты 
алат?

Жашап туруу укугун берүү жөнүндө арызды кароо 
мөөнөтү 4 ай.

Жашап туруу укугун канча убакытка чейин алууга 
болот?

Жашап туруу укугу Сизге жумушка уруксат берилген 
мезгилге чейин берилет.

Мени кандай шарттарда орус тилин эне тилин-
дей эркин билген адам катары таанууга болот?

Эгер Сиз орус тилинде эркин сүйлөсөңүз жана Сиз же 
Сиздин түздөн-түз туугандарыңыз (ата-эне, чоң ата, чоң 
апа ж.б) Россия Федерациясынын аймагында, же мурун 
Россия империясына, же СССРге таандык болгон аймак-
та туруктуу жашашса, Сиз орус тилин эркин билген адам 
катары тааныла аласыз. 
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Орус тилинде эркин сүйлөгөн адам катары таа-
нылышы үчүн, менин аракеттеримдин тартиби кан-
дай болушу керек?

Сиз Беларуссиянын же Украинанын жаранысызбы, 
орус тилинде эркин сүйлөйсүзбү?

Ооба.
Сизди орус тилин эне тилиндей эркин билген адам 

катары таануу жөнүндө арыз менен миграция орган-
дарына (Москва шаарында – «Миграция борбору» 
Мамлекеттик бюджеттик мекемеси) кайрылууңуз керек. 
Арыз бергенде, Сиз Комиссия тарабынан маектешүүсүз 
орус тилин эркин билген адам катары тааныла аласыз.

Жок.
Сизге зарыл:
• Сизди орус тилин эне тилиндей эркин билген адам 

катары таануу жөнүндө арыз менен миграция органда-
рына (Москва шаарында – «Миграция борбору» Мам-
лекеттик бюджеттик мекемесине) кайрылыңыз;

• Арыз каралгандан кийин дайындалган атайын ко-
миссия менен маектешүүдөн өтүңүз (Москва шаарында 
маектешүү бул дарек боюнча жүргүзүлөт: Большая Ор-
дынка көчөсү, 16/4, 4-үй,: +7 (499) 230-72 -53).

Эгерде маектешүү ийгиликтүү өтсө, анда Сизди орус 
тилин эне тилиндей эркин билген адам катары таануу 
жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө маа-
лымат берилет жана 5 күндөн кийин Сизге тиешелүү 
күбөлүк берилет.

Орус тилин эне тилиндей эркин сүйлөгөн адам ка-
тары таануу жөнүндө чечим канча убакытка чей-
ин күчүндө болот?

Орус тилин эне тилиндей эркин сүйлөгөн адам ката-
ры таануу чечими мөөнөтсүз жарактуу.

Орус тилин эне тилиндей эркин билген адам ма-
камын алгандан кийин менде кандай мүмкүнчүлүк-

төр болот?
Сиз жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Россия Федерация-

сынын жашап туруу укугуна жана жарандыгына ээ боло 
аласыз. Бул учурда жарандыкка кабыл алуу жөнүндө 
арызды кароо мөөнөтү үч айды түзөт.

Мен маектешүүдөн өткөн жокмун. Мен дагы бир 
жолу орус тилин эне тилиндей эркин билген адам 
катары таанылууга арыз бере аламбы?

Ооба, бере аласың, бирок орус тилин эне тилиндей 
эркин билген адам катары таанылбоо жөнүндө чечим 
кабыл алгандан бир жылдан эрте эмес. 

ЖТУ (мындан ары – жашап туруу укугу) берүү канча 
убакытты талап кылат жана ал канча мөөнөткө 
чейин берилет?

Жашап туруу укугун алуу үчүн канча убакыт та-
лап кылынат?

Сиз жашап туруу укугун алып жатасызбы (мындан 
ары ЖТУ)?

Ооба.
Арызыңызды кароо мөөнөтү 6 айды түзөт.
Жок.
Сиз төмөнкүлөрдүн бири болуп эсептелесиз:
1. Жогорку кесипкөйлүү адис же жогорку кесипкөй-

лүү адистин үй-бүлө мүчөсү;
2. Беларуссиянын жараны;
3. Крым АССРинен мыйзамсыз чыгарылган жаран-

сызбы же жарандардын тууганысызбы?
Ооба.
Сиздин арызыңызды кароо мөөнөтү 3 айды түзөт.
Жок.
Сиз төмөнкү катардагы адамдардын бирине киресиз:
• Көчүрүү боюнча Мамлекеттик программанын каты-
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шуучулары же алардын үй-бүлө мүчөлөрү;
• Орус тилин эне тилинде билгендер;
• Россия Федерациясынын аймагында баш паанек 

алган качкындар же алардын үй-бүлө мүчөлөрү;
• Россиянын жарандыгын алуу чечими жокко чыга-

рылган чет элдик жарандар?
Ооба.
Сиздин жашап туруу укугун алуу үчүн арызыңызды 

кароо мөөнөтү 2 айды түзөт.
Жок.
Сиз төмөнкүлөрдүн бири болуп эсептелесиз:
• Россиянын жарандыгы токтотулган мигрант;
• Россия Федерациясы саясий башпаанек берген 

адамсызбы?
Ооба.
Сиздин жашап туруу укугун алуу жөнүндө арызыңыз-

ды кароо мөөнөтү 15 жумушчу күндү түзөт.
Жок.
Сиздин жашап туруу укугун алуу жөнүндө арызыңыз-

ды карап чыгуу мөөнөтү 6 айды түзөт.
 Кайсы күндөн баштап эсептөө керек?
Жашап туруу укугун алуу үчүн документтер берилген 

күндөн тартып.
 Жашап туруу укугу канча убакытка чейин берилет?
Сиз жогорку кесипкөйлүү адистердин катарына 

киресизби?
Ооба.
Жашап туруу укугу Сиздин иштөөгө уруксат берилген 

мезгил аралыгына берилет.
Жок.
Жашап туруу укугу, эгерде Сиз аны 11/01/2019 кийин 

алган болсоңуз, анда белгисиз мөөнөткө чейин жарактуу 
(эгер 11/01/2019 чейин болсо – жарактуу мөөнөтү 5 жыл).   

Орус тилинде мамлекеттик тестирлөө жана 
орус тилин билүү боюнча документти алуу, Россия-
нын тарыхын билүү жана убактылуу жашоого урук-
сат алуу (мындан ары УЖУ), жашап туруу укугун 
(мындан ары жашап туруу укугу) алуу үчүн Россия 
Федерациясынын мыйзамдарынын негиздери

Убактылуу жашап турууга уруксат жана жашап 
туруу укугун алуу үчүн, орус тили боюнча билимим-
ди, Россиянын тарыхын жана Россиянын мыйзамда-
рынын негиздери боюнча билимимди кандай доку-
менттер менен тастыктай алам?

Убактылуу жашап турууга уруксатты жана жашап ту-
руу укугун алуу үчүн, төмөнкү документтердин бирин 
көрсөтсөңүз болот:

• Орус тилин билүү, Россиянын тарыхын жана Россия 
Федерациясынын мыйзамдарынын негиздерин билүү 
жөнүндө күбөлүк;

• СССРдин курамына кирген мамлекеттин аймагындагы 
билим берүү мекемеси тарабынан берилген жалпы би-
лимден төмөн эмес мамлекеттик билим берүүчү документ;

• 1991-жылдын 1-сентябрынан тартып, Россия Феде-
рациясынын аймагында мамлекеттик жыйынтыктоочу 
аттестациядан ийгиликтүү өткөн адамдарга берилген 
билим жана / же адистик жөнүндө документ.

Орус тилин билүү, Россиянын тарыхын жана Рос-
сия Федерациясынын мыйзамдарынын негиздерин 
билүү боюнча тестирлөөдөн өтүп, документти 
кайдан алсам болот?

Орус тилинен мамлекеттик тестирлөөгө катыша аласыз:
• Жогорку билим берүү боюнча Федералдык Мамле-

кеттик бюджеттик билим берүү мекемеси А. С. Пушкин 
атындагы Мамлекеттик орус тили институту;

 • Федералдык Мамлекеттик бюджеттик жогорку би-
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лим берүү мекемеси Ломоносов атындагы Москва 
мамлекеттик университети; 

Жогорку билим берүү боюнча Федералдык Мамле-
кеттик Автономдук Билим берүү мекемеси Россиянын 
Элдердин Достугу Университети.

Ошондой эле, Сиз көп функционалдуу миграция бор-
борунун аймагындагы билим берүү сапатынын Москва 
борборунда орус тилин билүү деңгээлине, Россиянын 
тарыхын жана Россия Федерациясынын мыйзамдары-
нын негиздерин билүү деңгээлине текшерилсеңиз бо-
лот. (Москва, Троицк өз алдынча округу, Вороновское 
айылы, Варшавское шоссеси, 64-чакырым, 1-үй, 47-ку-
рулуш).

Орус тилин билүү, Россиянын тарыхын жана Рос-
сия Федерациясынын мыйзамдарынын негиздерин 
билүү күбөлүгү канча убакытка чейин күчүндө болот?  

Күбөлүк берилген күндөн тартып беш жыл бою күчүн-
дө болот.

 
   

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 иш-
кер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Чет элдиктердин Рос-
сияда жүргүзгөн иш-а-
ракеттерине жараша 
алардын өлкөгө кирүү 
же шайкеш келүү 
мөөнөтү аяктагандан 
кийин өз убагында 
кетүү максаттарына 
(16.01.2019) ылайык, 
чакырылган тараптын 
чет элдиктердин Рос-
сияда 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 иш-
кер

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 иш-
кер

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 иш-
кер

Россия Федерация-
сына кирүү үчүн доку-
менттерди даярдоодо 
чет өлкөлүк жарандын 
Россияда болушунун 
максаты жөнүндө 
атайылап жалган маа-
лыматтарды 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 иш-
кер
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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 патент-
те көрсөтүлбүсө, же 
чет өлкөлүктү РФнын 
субъектисинен тышка-
ры, 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 ток-
тотуу

Жеке иш-
кер

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 иш-
кер
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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 жаран 
менен жумуш (кызмат 
көрсөтүү) боюнча 
келишимин же жаран-
дык-укуктук келиши-
мин түзүү же токтотуу 
(жокко чыгаруу) 
жөнүндө билдирүүнүн 
жол-жобосу же фор-
масы бузулгандыгы 
тууралуу  үч жумуш-
чу күндөн ашпаган 
мөөнөттө билдир-
бөө, 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 иш-
кер

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 Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Москва же Ленинград 
облустарында жасал-
ган 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 иш-
кер
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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 иш-
кер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

Соода жайларын-
да (анын ичинде 
соода борборлорунда) 
иштөөгө чет өлкөлүк-
төрдү тартуу эрежеле-
рин 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 мыйзамсыз 
ишке тартылган чет 
элдик адамга иштөөгө 
жол берүү;
- мындай иш-
мердүүлүктү мыйзам-
сыз жүзөгө ашырган 
чет өлкөлүк жаранга, 
аны жүзөгө ашырууга 
уруксат берүү же аны 
жүзөгө ашыруунун 
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 иш-
кер

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
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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 өл-
көлүктөрдү пайдалан-
ган 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 иш-

кер
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

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 Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Москва же Ленинград 
облустарында жасал-
ган  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 иш-
кер

Жумуш берүүчүнүн 
же тапшырыкчынын 
чет өлкөлүк жа-
рандар тарабынан 
жумуштун (кызмат 
көрсөтүүлөрдү) айрым 
түрлөрүн жүзөгө 
ашыруу боюнча феде-
ралдык мыйзамда бел-
гиленген чектөөлөрдү 
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 иш-
кер
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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 
билдирбөө же бузуу, 
эгерде мындай бил-
дирүү 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 иш-
кер

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 жарандын 
билим берүү уюму-
на келгендиги, ага 
академиялык өргүү 
берилгендиги, окууну  
аяктагандыгы же ток-
тоткону, билим берүү 
жайынан чет өлкөлүк-
түн уруксатсыз кетиши 
жөнүндө билдирүү 
жол-жобосун билдир-
бегендиги же бузган-
дыгы, 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 иш-
кер
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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 уюмунан 
уруксатсыз чыгып 
кеткендиги жөнүндө 
билдирүү жол-жобосу 
жөнүндө 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 иш-
кер

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 иш-
кер

Жазапул 350 
миңден 800 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

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
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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

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 
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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 Консул-

дуктарынын 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

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
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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

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)



50 51

Кошумча маалымат үчүн Кошумча 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:


