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Документтерди текшерүү 
Алгач, укук коргоо органдарынын кызматкерлери та-

рабынан документтерди текшерүүнүн жалпы максаты 
коомдук коопсуздукту камсыз кылуу экендигин тактай-
лы. Документтер ачыктан-ачык шектенүүлөр болсо, же 
кандайдыр бир жол менен издөөдө жүргөн адамдарга 
окшоштук болсо, текшерилиши мүмкүн. Башкача ай-
тканда, полиция кызматкерлери токтотуп, каалаган 
адамынан жана каалаган убагында, эгерде жүйөөсү 
болсо, документтерин сурай алышат

Документтерди текшерүүдө өзүн кандай алып 
жүрүү керек?

Негизги эреже – дүрбөлөңгө түшпөө жана оройлук 
кылбоо. Өзүнө ишенген, токтоо жана сыпайы адам 
көбүрөөк ишенимди жаратат.

Документтерди текшерүүдө мигрант кандай 
укуктарга ээ?

Мыйзамга ылайык, милиция кызматкери жаранга 
кайрылганда: кызмат ордун, рангын, аты-жөнүн атоо-
го, кайрылуунун себебин жана максатын билдирүүгө 
милдеттүү. Мигрант полиция кызматкеринен кызмат-
тык ырастамасын көрсөтүүсүн суроого укуктуу. Бул 
жерде дагы бир жолу негизги эрежеге кайрылабыз – 
тынч жана сылык суроолорду беребиз.

Эмнени милдеттүү түрдө кылуу керек?
Ар дайым үйдөн чыкканда сөзсүз түрдө төмөнкү до-

кументтерди алып жүрүү керек:
•паспорт;
• миграциялык карта; 
• каттоо баракчасы;
• Кыргызстандын жана Казакстандын жарандары 

үчүн патент менен төлөө жөнүндө чек / эмгек келиши-
ми (эгерде Сиз эмгек мигранты болсоңуз).

Бул документтерге ээ болуу жана аларды көрсөтүүгө 

даяр болуу текшерүү ишин мүмкүн болушунча тезде-
тип, Сиздин жана полиция кызматкерлеринин убакты-
сын үнөмдөйт.

Эмнени жасабоо керек?
• Адепсиз болбоңуз!
• Орой болбоңуз!
• Качууга аракет кылбаңыз!

Кармоо
Мигрант төмөнкү себептерден улам кармалып, по-

лиция бөлүмүнө жеткирилиши мүмкүн:
• жок болгон же мөөнөтү өткөн жогоруда саналып 

өткөн документтер;
• Россияга кирүү жана жүрүү эрежелери бузулган;
• Россия Федерациясына келүүнүн жарыяланган 

максаты иш жүзүндөгү максатка дал келбейт (мисалы, 
миграциялык картада жеке максат көрсөтүлгөн, бирок 
иш жүзүндө мигрант жумушка келген).

Эгерде мыйзам бузуу аныкталса, сөзсүз түрдө адми-
нистративдик укук бузуу жөнүндө протокол түзүлөт. 

Кармоо учурунда өзүн кандай алып жүрүү керек?
Мүмкүн болушунча өзүнө ишенүү менен кылдаат 

жана дүрбөлөңсүз.
Мигрант кармоо учурунда кандай укуктарга ээ?
• эгерде мигрант орус тилинде начар сүйлөсө, ко-

тормочу талап кылууга;
• туугандарына же жакын адамдарына телефон ча-

лууга – бул учурда өзгөчө кырдаалда кимге чалып жар-
дам сураса болоорун алдын ала ойлонуу оң;

• соттун чечими чыкканга чейин 48 саат кармалган-
дан кийин бошотуу укугуна.

Кармоо учурунда сөзсүз түрдө эмне кылуу керек:
• протоколдун көчүрмөсүн талап кылуу: ансыз алар 

адамды кармоого укугу жок;
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•Эгер Сиз документте жазылган нерсени өз алдынча 
которуп, түшүнө албасаңыз, котормочу талап кылууга;

• протоколдо жазылгандарды кунт коюп окуп чы-
гыңыз (эгер маалымат туура эмес берилген болсо, 
анда бардыгын чындыгында кандай болсо, ошондой 
жазыш керек).

Эмнени жасабоо керек:
• протоколду толук окуп чыкпастан, кол коюу; 
• маселени эртерээк чечүү үчүн акча сунуштоо же берүү.

Укук коргоо органдары менен байланышуу 
Менин документтеримди кандай негизде текше-

ре алышат? 
Укук коргоо органдарынын кызматкерлери коомдук 

коопсуздукту камсыздоо максатында, ошондой эле се-
беп же шектенүү болгондо документтерди текшерүүгө 
укуктуу. Полиция кызматкери Сизге өзүнүн кызматы, 
рангы, аты-жөнү жөнүндө билдирүүгө, кайрылуунун 
себебин жана максатын көрсөтүүгө милдеттүү. Сиз-
дин полиция кызматкеринен кызматтык күбөлүгүн 
көрсөтүүсүн сураганга укугуңуз бар. Баарынан маа-
нилүүсү, тынчтанып, ишенимдүү жана сылык болуңуз. 

Жанымда кандай документтер болушу керек? 
Сиз Кыргызстандан же Казакстандан келген эмгек 

мигрантысызбы?
Жок.
Полиция кызматкери Сизден көрсөтүүнү суранышы 

мүмкүн:
• Паспорт;
• Миграциялык карта; 
• Каттоо баракчасы;
• Эмгек акысы менен патент же эмгек келишими.
Ооба.
Полиция кызматкери Сизден төмөнкүнү көрсөтүүнү 

суранышы мүмкүн: 
• Паспорт;
• Миграциялык карта; 
• Каттоо баракчасы.
Полиция кызматкерлери мени камай алабы? 
Ооба, эгер алар документтерди текшерүү учурунда 

Сизде:
• Документтер жок же жарактуу мөөнөтү бүткөн (па-

спорт, миграциялык карта, каттоо, ошондой эле төлөм 
квитанциялары бар патент же Сиз Казакстан же Кыргы-
зстандан эмгек мигранты болсоңуз, эмгек келишими);

• Россияга кирүү жана жүрүү эрежелери бузулган;
• Россия Федерациясына келүү боюнча жарыяланган 

максат иш жүзүндөгү максатка дал келбейт, мисалы, 
Сиз миграциялык картада жеке келүү максатын көрсөт-
көнсүз, бирок иш жүзүндө Сиз жумушка келгенсиз. 

Мени кармап кетишсе, эмне кылышым керек?
Эгер Сиз кармалсаңыз:
• Эгер орус тилинде начар сүйлөсөңүз же өз алдын-

ча которуп, документте жазылгандарды түшүнө албай 
жатсаңыз, Сизди котормочу менен камсыз кылууну та-
лап кылыңыз;

• Протоколдук көчүрмөсүн талап кылыңыз;
• Протоколдо жазылгандарды кылдаттык менен окуп 

чыгыңыз, эгерде андагы маалыматтар туура эмес бол-
со, бардыгын чындыгында кандай болсо, ошондой 
кылып кошуңуз, аягына чейин окубаган болсоңуз, про-
токолго кол койбоңуз;

• Телефон чалууга, болгон окуяны туугандарыңызга 
же жакындарыңызга айтууга укугуңуз бар;

 • • Эч качан полиция кызматкерлерине акча су-
нуштабаңыз жана жашырынууга аракет кылбаңыз..

48 саат кармалгандан кийин, соттун чечими чыккан-
га чейин Сизди бошотуусу керек.
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ПАЙДАЛУУ МААЛЫМАТ
Миграция мыйзамын бузгандыгы үчүн

административдик жоопкерчилик

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

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул от 
40 миңден 
50 миң. руб.

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

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң. руб.

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Жаран Жазапул 2 
миңден 4 
миң руб.

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер

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

Жаран Жазапул 2 
миңден  4 
миң руб.

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 40 
миңден  50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 40 
миңден 50 
миң руб.

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

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң  руб.

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

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 500 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
миң руб.

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

гы адам
Жазапул 25 
миңден 50 
миңруб.

Юридика-
лык тарап

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

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
тыс. руб.

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 25 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

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

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
миң руб.

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

гы адам
Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

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

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Жаран Жазапул 5 
миңден 7 
миң руб.

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 70 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

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

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 70 
миң руб.

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

Юридика-
лык тарап

Жазапул 400 
миңден 1 
млн руб.

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

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

Жеке 
ишкер

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

Юридика-
лык адам

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

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

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

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

Юридика-
лык тарап

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

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 70 
миң руб.

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

Юридика-
лык тарап

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

Жеке 
ишкер

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

Жаран Жазапул 2 
миңден 4 
миң руб.

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 45 
миңден 50 
миң руб.

Юридика-
лык тарап

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

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң  руб.

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

Юридика-
лык тарап

Жазапул 500 
миңден 800 
миң руб.

Жеке 
ишкер
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Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

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

Юридика-
лык тарап

Жазапул 500 
миңден 800 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Бузуулар

Жоопкер-
чиликке 

тартыл-
ган адам 

Жооп-
керчилик 
чаралары

Ченем

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

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

Юридика-
лык тарап

Жазапул 500 
миңден 800 
миң руб.

Жеке 
ишкер

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

Жаран Жазапул 2 
миңден 5 
миң руб.

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

Кызматта-
гы адам

Жазапул 35 
миңден 50 
миң руб.

Жеке 
ишкер

Жазапул 350 
миңден 800 
миң руб.

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

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

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

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

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

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

Россиянын Ички иштер министрлигинин Жеке ко-
опсуздугунун Башкы башкармалыгы:

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

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

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

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

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

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

Москвадагы негизги темир жол 
бекеттеринин тизмеси

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

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

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

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

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

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

Россия темир жолунун
ишеним телефону:

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

бууга болот 

Москва шаарындагы автобекеттердин жана ав-
тобекеттердин ишеним телефону: 

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

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

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

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

Россия Федерациясындагы КМШ 
республикаларынын Элчиликтеринин 

жана Консулдуктарынын тизмеси

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руу (диспетчер орус жана англис тилдеринде сүйлөйт)

Кошумча маалымат үчүн



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:


