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Мигранттарды медициналык жактан тейлөө

Россия Федерациясынын аймагында жашаган жана 
жүргөн чет өлкөлүк жарандарга медициналык жар-
дам көрсөтүү тартиби Россия Федерациясынын Кон-
ституциясы, эл аралык келишимдер, 2011-жылдын 
21-ноябрындагы № 323-ФЗ «Россия Федерациясын-
дагы жарандардын ден-соолугун коргоо» Федералдык 
мыйзамдары менен, 2010-жылдын 29-ноябрындагы 
№ 326-ФЗ «Россия Федерациясындагы милдеттүү ме-
дициналык камсыздандыруу жөнүндө», 2002-жылдын 
25-июлундагы № 115–ФЗ «Россия Федерациясындагы 
чет өлкөлүк жарандардын укуктук статусу жөнүндө», 
Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 
6-мартындагы № 186 «Россия Федерациясынын айма-
гында чет өлкөлүк жарандарга медициналык жардам 
көрсөтүү эрежелерин бекитүү жөнүндө», 2003-жылдын 
24-мартындагы № 167 «Чет өлкөлүк жарандарга жана 
жарандыгы жок адамдарга Россия Федерациясында 
болгон мезгилге материалдык, медициналык жана ту-
рак жай жардамынын кепилдиктерин берүү тартиби 
жөнүндө» токтомдору жана башкалар бекитилет.

Мигранттарга медициналык жардамды медици-
налык уюмдар жана медициналык иш-аракеттерди 
жүзөгө ашырган жеке ишкерлер көрсөтө алышат. 
Адам өмүрүнө коркунуч туулса, медициналык жардам 
(анын ичинде тез жардам) акысыз көрсөтүлөт. Ме-
дициналык тез жардам түрүндөгү тез жардам, анын 
ичинде адистештирилген тез жардам, мамлекеттик 
жана муниципалдык саламаттыкты сактоо мекемеле-
ринде медициналык жардам акысыз көрсөтүлөт. Чет 
элдик жарандарга шашылыш түрдөгү башка медици-
налык жардам, ошондой эле пландуу түрдө медици-
налык жардам акы төлөнүп берилет. Ошондой эле, 

чет өлкөлүктөр медициналык жардамды ыктыярдуу 
камсыздандыруу келишимдери өз эрки менен меди-
циналык камсыздандыруу (ДМС) жана / же милдеттүү 
медициналык камсыздандыруу (ОМС) боюнча ала алы-
шат. Күнүмдүк медициналык жардамды алуу үчүн, чет 
өлкөлүк жарандарга медициналык кызматтарга акы 
төлөө милдеттенмесин аткаруунун жазуу жүзүндөгү ке-
пилдиктери берилет же күтүлүп жаткан көлөмдүн не-
гизинде алдын-ала төлөө сунушталат.

Тез жардам, анын ичинде адистештирилген тез жар-
дам, медициналык жардам төмөнкү шарттарда көр-
сөтүлөт:

а) медициналык уюмдан тышкары – тез жардам бри-
гадасы чакырылган жерде, анын ичинде адистешти-
рилген тез жардам, медициналык жардам, ошондой 
эле унаа менен медициналык эвакуация учурунда;

б) амбулатордук негизде (күнү-түнү медициналык 
көзөмөл жана дарылоону камсыз кылбаган шарттарда);

в) стационардык (күнү-түнү медициналык көзөмөлдү 
жана дарылоону камсыз кылган шарттарда).

Тез жардам, анын ичинде адистештирилген тез жар-
дам, медициналык жардам төмөнкү формаларда көр-
сөтүлөт:

а) чукул – бейтаптын өмүрүнө коркунуч келтирген 
күтүлбөгөн жерден курч оорулар, ал-абал, өнөкөт оо-
рулар күчөп кеткен учурда;

б) шашылыш – бейтаптын өмүрүнө коркунуч туудур-
баган күтүлбөгөн жерден пайда болгон курч оорулар, 
өнөкөт оорулар күчөгөн учурда.

Тез жардам, анын ичинде адистештирилген тез 
жардам, медициналык жардам медициналык уюмдан 
тышкары медициналык жардамды тез жардамдын мо-
билдик топторунун медициналык кызматкерлери көр-
сөтүшөт.
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Чыгуучу медициналык тез жардам бригадасы меди-
циналык тез жардам чакыруусун кабыл алуучу фельд-
шер менен тез жардам чакырууларына жана аларды 
тез жардамдын чыгуучу бригадаларына тапшышырып 
берүү үчүн жөнөйт, же тез жардам чакырууларын ка-
был алуучу медайым менен чыгуучу тез жардам бри-
гадаларынын тармактарын жана тез жардам берүү 
түрлөрүн эске алуу менен аларды чыгуучу медицина-
лык тез жардам бригадаларына өткөрүп берүү үчүн 
жөнөйт.

Тез жардам, анын ичинде адистештирилген тез 
жардам, амбулатордук жана стационардык шарттар-
да медициналык жардам көрсөткөн медициналык ую-
мдардын медициналык кызматкерлери тарабынан ам-
булатордук жана стационардык шарттарда көрсөтүлөт.

Тез жардам чакырылат:
а) телефон аркылуу «03», «103», «112» жана (же) 

шашылыш медициналык жардам көрсөтүүчү медици-
налык уюмдун телефон номерлерин терүү менен; 

б) техникалык жактан мүмкүн болсо кыска тексттик 
билдирүүлөрдү (SMS) колдонуу;

в) шашылыш медициналык жардам көрсөтүүчү ме-
дициналык уюмга түздөн-түз кайрылганда;

г) шашылыш ыкчам тейлөө кызматтарынын маалы-
маттык тутумдарынан, электрондук шашылыш чалуу 
карточкасы толтурулган, тез жардам кызматын көр-
сөткөн медициналык уюмга келип түшкөндө (Негиз: 
Россиянын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
2013-жылдын 20-июнундагы № 388 «Тез жардам, 
ошондой эле адистештирилген медициналык жардам 
көрсөтүүнүн Эрежелерин бекитүү» буйругу.)

Чет өлкөлүк жарандарга милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу боюнча, башкача айтканда, Россия 
Федерациясынын жарандары үчүн белгиленген жал-

пы эрежелер боюнча алган медициналык полисинин 
негизинде акысыз медициналык жардам көрсөтүлөт. 
Шашылыш жана пландуу түрдө медициналык жардам 
чет өлкөлүк жарандарга акы төлөнүүчү медициналык 
кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишимдин негизин-
де же чет элдик жарандардын пайдасына түзүлгөн ык-
тыярдуу медициналык камсыздандыруу келишимде-
ринин негизинде көрсөтүлөт.

Эгерде чет элдик жаран кырсыкка кабылып, тез жар-
дам кызматына муктаж болсо, бирок анын документ-
тери жок болсо, анда тез жардам кызматын телефон 
аркылуу чалып чакырып, же болбосо каалаган мамле-
кеттик же муниципалдык медициналык мекемеге (оо-
рукана, травматология пункту жана башкалар) жардам 
үчүн кайрылуу керек. 

Эгерде чет элдик жаранга шашылыш хирургиялык 
кийлигишүүнү талап кылынса, жана анын бардык до-
кументтери бар болсо, анда ал ошол эле медициналык 
мекемелерге ошол эле тартипте, тагыраак айтканда, эч 
кандай документтери жок болгон тартиптегидей эле 
кайрылууга укуктуу. Бул тартип өмүргө коркунуч туудур-
ган шарттар пайда болгондо же тезинен медициналык 
кийлигишүү зарылчылыгы болгондо (авариялар, жара-
кат алуулар, уулануу учурларында) колдонулат.

Чет өлкөлүк жаранды Россия Федерациясында бол-
гон мезгилинде медициналык жактан камсыздоонун 
кепилдиктери –чакыруучу тараптын Россия Федераци-
ясында болгон мезгилине чет өлкөлүк жаранды меди-
циналык камсыздоону кабыл алуу жөнүндө кепилдик 
каты, белгиленген тартипте түзүлгөн камсыздандыруу 
полиси, эгерде Россия Федерациясынын эл аралык 
келишиминде башкача каралбаса, же чет өлкөлүк жа-
ранга зарыл болгон учурда медициналык жардам алуу 
үчүн каражат бөлүп берүү.
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Россия Федерациясындагы Казакстан, Кыргыз-
стан, Өзбекстан, Тажикстан жарандары үчүн.

• Тез жардам үчүн кайда кайрылуу керек? 
Күтүлбөгөн жерден курч оорулар, ал-абалдар, бей-

таптын өмүрүнө жана ден-соолугуна коркунуч туудур-
ган өнөкөт оорулар күчөгөн шарттарда шашылыш 
медициналык жардам чет элдик жарандарга мамле-
кеттик медициналык уюмдар тарабынан акысыз көр-
сөтүлөт. Башкача айтканда, мыйзамдуу негизде Россия 
Федерациясынын аймагында жүргөн чет элдик жаран, 
ыңгайсыздык жаралган учурда, тез жардам чакырууга 
же бейтапканага кайрылууга укуктуу. Мындай учурда 
ага медициналык жардам акысыз көрсөтүлүшү керек. 
Кааласа, жаран жеке медициналык борборлордун кыз-
матын акы төлөнүүчү негизде да пайдалана алат.

МААНИЛҮҮ!
Эгерде чет өлкөлүк жарандын убактылуу жашоого 

же жашап туруу укугу бар болсо, анда ал ММК (мил-
деттүү медициналык камсыздандыруу – ОМС) поли-
син алууга укуктуу (жана кээ бир учурларда – милдет-
түү) 1-сүрөт. ММК полисин алгандан кийин, чет элдик 
жаран көрсөтүлгөн уюмдардын тизмесине акысыз 
медициналык жардамга же шашылыш медициналык 
жардамга кайрылууга укуктуу болот. Бул учурда, акы-
сыз медициналык жардамга кайрылганда, Сиз меди-
циналык кызматкерге ММК полис номериңизди бил-
диришиңиз керек.

Чакыруучу тараптын милдетин аткаруучу жеке жак, 
чет өлкөлүк жаранды Россия Федерациясында жүр-
гөн мезгилинде медициналык жактан камсыз кылууга 
кепилдик катка, анын келүүсүн Россиянын аймагында 
жана анын чегинен тышкары чыкканда каржылоого 
байланыштуу милдеттенмелердин аткарылышын кам-
сыз кылууга мүмкүндүк берген кирешелери жөнүндө 
маалыматты тиркейт.
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1-сүрөт. – ММК полиси

Медициналык китепчени каттоо
Төмөнкү жумуш түрлөрүн аткарган бардык чет өл-

көлүк жарандардын жеке медициналык карточкасы 
болушу керек:

• тамак-аш азыктарын жана ичүүчү сууну •өндүрүү, 
сактоо, ташуу жана сатуу;

• балдарды тарбиялоо жана окутуу;
• калкты коммуналдык жана турмуш-тиричилик жак-

тан тейлөө.
 

Мындан тышкары, жогоруда аталган чет элдик жа-
рандардын катары жугуштуу ооруларга жана кесипкөй 
гигиеналык даярдыктарга байланыштуу алдын алуучу 
медициналык кароодон өтүшү керек. Бул кооптуу жу-
гуштуу ооруларды аныктоо үчүн керек. 

Роспотребнадзор тарабынан бекитилген формада-
гы жеке медициналык китептер түзүлүп, гигиена жана 
эпидемиология борборлору тарабынан чет өлкөлүк 
жарандарга (же алардын жумуш берүүчүлөрүнө) бери-
лет. Бул документтин аткарылышынын тартиби аймак-
тык мыйзамдар менен аныкталат. 

Ошол эле учурда жеке медициналык китептерди 
каттоо жана берүү, ошондой эле кесипкөй гигиеналык 
даярдануу, чет өлкөлүк жарандар үчүн акы төлөнүүчү 
тейлөөлөр болуп саналат.

 
Анализдер
Медициналык текшерүү – Россияда иштөөнү же жа-

шоону каалаган бардык чет элдик жарандар үчүн мил-
деттүү процедура. Медициналык комиссиянын жый-
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ынтыгы боюнча чет элдик жарандарга ден-соолугунун 
абалы жөнүндө медициналык корутунду берилет.

Медициналык кароону Россияда чет элдик жаран-
дарды медициналык кароодон өткөрүүгө ыйгарым 
укуктуу уюмдардын тизмесине кирген уюмдар жүр-
гүзөт. Чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок 
адамдарды медициналык текшерүү башкаларга корку-
нуч туудурган баңгиликтин жана / же жугуштуу оору-
лардын бар же жок экендигин тастыктоо максатында 
жүргүзүлөт. 

Эгерде мигранттарды медициналык текшерүүдөн 
өткөрүүдө чет өлкөлүк жарандын башкаларга корку-
нуч туудурган жугуштуу оорусу бар экени аныкталса, 
анда чет элдик жаранга патент, жашап туруу укугу, 
убактылуу жашоого уруксат же жарандык берилбейт. 

Ошондой эле, медициналык текшерүүдөн өтүүдө чет 
элдиктерден мындай ооруларды аныктоо патенттин, 
Россия Федерациясында жашап турууга жана Россия 
Федерациясында жашап туруу укугунун жокко чыга-
рылышына негиз болот.

Эмдөө
Жумуш берүүчүлөргө, уюмдарга жана жеке ишкер-

лерге 2020-жылдын 31-декабрына чейин кызамыкка 
каршы эмделбеген, кызамыкка каршы эмдөө жүр-
гүзүлбөгөн жана кызамык оорусуна чалдыккан эмгек 
мигранттарын кызамыкка каршы эмдөөнү камсыз 
кылуу маселеси коюлду. 

Ошол эле Россия Федерациясынын мыйзамдары 
эмгек мигранттарынын минималдуу медициналык 
процедуралардан өтүшүн талап кылат: алар Россия 
Федерациясында медициналык кароодон өтүп, баңги 

заттарын колдонбогондугун жана ВИЧ, пес, түбүркүлөс, 
сифилис менен оорубагандыгын тастыктоосу керек. 

Ошол эле учурда эмгек мигранты да медициналык 
кийлигишүүдөн, анын ичинде эмдөөдөн баш тартууга 
укуктуу. Жумуш берүүчүнүн да, саламаттыкты сактоо 
органдарынын да жумушчуларды эмдөөгө мажбурло-
ого укугу жок. 

Эмдөө жумушчунун жумушчунун эмгек милдеттен-
меси болбогондуктан, эмдөөдөн баш тартканы үчүн 
жумушчуларга тартиптик чара көрүлбөйт. «Милдет-
түү» эмдөөлөр иштеп жаткан ишине байланыштуу 
жугуштуу оорулардын жугуу коркунучу жогору болгон 
жарандарга гана каралган, бирок мындай жумуш орун-
дарынын тизмесин Россия Федерациясынын башкы 
санитардык дарыгери эмес, Россия Федерациясынын 
Өкмөтү же Россиянын Саламаттыкты сактоо министр-
лиги аныктайт.

Медициналык тейлөө
Россия Федерациясындагы Казакстан, Кыргыз-

стан, Өзбекстан, Тажикстан жарандары үчүн.
Мага медициналык жардам керек.
Сизде милдеттүү медициналык камсыздандыруу 

полиси (мындан ары – MМК) барбы?
Ооба.
Анда Сиз медициналык жардамды акысыз алсаңыз 

болот.
Сизге шашылыш медициналык жардам керекпи?
Ооба. 
Сиз:
• Тез жардам чакыра аласыз;
• Жакынкы оорукананын травматология борборуна 

кайрыла аласыз.
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Жок. 
Сиз:
• Бейтапканага кайрыла аласыз;
 •Үйгө доктур чакыра аласыз.
Сизде милдеттүү медициналык камсыздандыруу 

полиси (мындан ары – MМК) барбы?
Жок. 
Сизге шашылыш медициналык жардам керекпи? 
Ооба. 
Жеке медициналык борборлорго кайрылсаңыз бо-

лот, бирок мындай медициналык тейлөө үчүн акы 
төлөнөт.

 Жок. 
Сизде убактылуу жашоого уруксат (мындан ары 

– УЖУ) же жашап туруу укугу (мындан ары – жашап 
туруу укугу) барбы?

Ооба. 
Акысыз медициналык жардам алуу үчүн милдеттүү 

түрдө медициналык камсыздандыруу полисин алуу ке-
рек. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу поли-
син алгандан кийин, Сиз:

• Бейтапканага кайрыла алсыз;
• Үйгө доктур чакыра аласыз.
Жок. 
Россия Федерациясынын аймагында жүрүү үчүн 

убактылуу жашоого уруксатына же жашап туруу укугу-
на ээ болуу керек.

Милдеттүү медициналык камсыздандырууну алуу 
үчүн кайда кайрылууга болот? 

Сизде убактылуу жашоого уруксат барбы же жа-
шап туруу укугу барбы?

УЖУ. 
Сиз ММК полисин алуу үчүн кайрылсаңыз болот. Сиз 

жеке өзүңүз же өкүл аркылуу ММК тутумунда иштеген 

тандалган медициналык камсыздандыруу уюмунун 
бөлүмдөрүнө полис алуу үчүн кайрыла аласыз.

Кандай документтер керек? 
Сиз төмөнкүлөрдү камсыз кылышыңыз керек: 
• арыз;
• чет өлкөлүк жарандын паспорту, же федералдык 

мыйзамда белгиленген, же Россия Федерациясынын 
эл аралык келишимине ылайык, чет өлкөлүк жаран-
дын инсандыгын тастыктаган документ деп тааныл-
ган, Россия Федерациясында убактылуу жашоого урук-
сат (РВП) белгиси коюлган башка документ;

• СНИЛС (бар болсо). 
 Жашап туруу укугу. 
Сиз документтерди тапшыра аласыз:
• Жеке өзүңүз ММК тутумунда иштеген тандалган 

медициналык камсыздандыруу уюмунун полисин 
берүүчү каалаган ыңгайлуу бөлүмгө;

• Көп функционалдык борборго (мындан ары – КФБ) 
жеке сапар. Калкты мамлекеттик тейлөө борборло-
ру Москванын бардык райондорунда иштейт. Алар 
08:00дөн 20:00гө чейин иштешет (Москва жана Мо-
сква облусунун даректери).

Кандай документтер керек?  
Сиз камсыз кылышыңыз зарыл: 
• арыз;
• чет өлкөлүк жарандын паспорту, же федералдык 

мыйзамда белгиленген, же Россия Федерациясынын 
эл аралык келишимине ылайык чет өлкөлүк жарандын 
инсандыгын ырастоочу документ катары таанылган 
башка документ;

• жашап туруу укугу (ЖТУ); 
• СНИЛС (бар болсо).
MФЦга кантип катталсам болот?
МФЦ бөлүмүнө кабыл алууга жазылууга болот:
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 • онлайн (https://www.mos.ru/pgu/ru/md/)
• телефону аркылуу,
• бөлүмдө электрондук кезекте тургандыгын тастык-

таган талонду алуу. 
Документтер жеке өзүңүз же Сиздин өкүлүңүз ар-

кылуу берилет.
Кантип медициналык китепчесин алсам болот? 
Сиз иштейсизсизби?
Ооба. 
Сиз Гигиена жана эпидемиология борборуна (мын-

дан ары – Гигиена жана эпидемиология борбору) 
арыз жазышы керек болгон жумуш берүүчүңүз менен 
байланышууңуз керек (дареги Москва жана Москва 
облусту) жана бул кызмат үчүн акы төлөшүңүз керек.

Андан кийин Сиз керектүү адистерден өтүп, ана-
лиздерди тапшырасыз, 15 күндөн кийин жумуш 
берүүчүңүзгө медициналык китепче берилет.

Мен аны кайра качан алам? 
Уюмдан иштен кеткенде, колуңузга медициналык ки-

тепчени алсаңыз болот.
Сиз иштейсизби? 
Жок. 
Медициналык китепчени алуу үчүн Федералдык ги-

гиена жана эпидемиология борборуна (ЦгиЭге) кай-
рылууңуз зарыл.

Бул үчүн мага эмне керек?
Сиз ЦгиЭнин каттоо бөлүмүнө төмөнкүлөрдү камсыз 

кылышыңыз керек: 
• арыз;
• паспорт.
Андан кийин, Сизди күнүмдүк медициналык кароо-

дон өткөрүү күнү дайындалат.
Медициналык китепчеде кандай маалыматтар 

болот?

Медициналык китепчеде төмөндөгүдөй маалымат-
тар камтылат:

• • Сиздин ден соолугуңуздун абалы;
• жасалган эмдөөлөр;
• тарткан оорулар; 
• мурда ээлеген кызмат орундары;
• буга чейин болгон медициналык текшерүүлөр.
Медициналык китепчемди качан ала алам?
Медициналык документ медициналык китепчени 

алуу үчүн кайрылган жериңизге жараша медициналык 
мекемеде күндөлүк текшерүүдөн өткөндөн кийин 1 – 5 
күндөн кийин берилет.
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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



30 31

Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин 
миграция маселелери боюнча Башкы башкармалыгы:

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

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

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

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

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

Россиянын Ички иштер министрлигинин Жеке ко-
опсуздугунун Башкы башкармалыгы:

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

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

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

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

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

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

Москвадагы негизги темир жол 
бекеттеринин тизмеси

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

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

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

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

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

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

Россия темир жолунун
ишеним телефону:

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

бууга болот 

Москва шаарындагы автобекеттердин жана ав-
тобекеттердин ишеним телефону: 

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

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

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

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

Россия Федерациясындагы КМШ 
республикаларынын Элчиликтеринин 

жана Консулдуктарынын тизмеси

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руу (диспетчер орус жана англис тилдеринде сүйлөйт)

Кошумча маалымат үчүн
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Кошумча маалымат 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:


