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ИИМ барои шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизи-
стон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон

• Иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (ИИМ) чӣ имконият 
медиҳад? 

• Ва чӣ гуна шумо онро ба даст меоред?
• Барои гирифтани ИИМ кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд?
• Барои гирифтани ИИМ ба куҷо муроҷиат кардан ло-

зим аст?

Иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ба шаҳрвандони хо-
риҷӣ бартариҳои муайяне медиҳад. Пеш аз ҳама, шумо 
метавонед дар қаламрави Федератсияи Русия се сол 
бидуни тарки марзҳояш зиндагӣ кунед. Инчунин, шумо 
қонунан метавонед кор пайдо кунед ва барои гирифта-
ни патент ё дигар иҷозатномаҳои корӣ муроҷиат наку-
нед. Инчунин метавонед пас аз шаш моҳи гирифтани ин 
ҳуҷҷат муроҷиат барои гирифтани иҷозатномаи иқомат 
(ВНЖ) кунед. Доштани ИИМ ба шаҳрванди хориҷӣ ҳуқуқи 
гирифтани ёрии тиббӣ ва дигар имтиёзҳоро медиҳад. 

Ин мақоми ҳуқуқиро ё тибқи квота (квотаҳои иҷозатно-
маҳои истиқомати муваққатӣ барои ҳама хориҷиён аз ҷо-
ниби мақомоти ваколатдор барои ҳар як минтақа барои 
ҳар як давра ҷудо карда мешаванд), ё аз рӯи дигар асо-
сҳои пешбининамудаи қонунгузории Федератсияи Русия 
ба даст овардан мумкин аст. Барои шаҳрвандони ҳар як 
кишвар квотаи алоҳидаи ИИМ (РВП) вуҷуд надорад. 

Квотаҳо барои ҳар як минтақа ҷудо карда мешаванд ва 
аз рӯи миллат тақсим карда намешаванд. Бо вуҷуди ин, 
барои шаҳрвандони Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқи-
стон ё Тоҷикистон тибқи квота ИИМ гирифтан комилан 
имконпазир аст, танҳо набояд дер кард, чунки квотаҳо 
дар аввали сол ба раёсатҳои масоили муҳоҷирати Ва-

зорати корҳои дохилии Русия ба ҳар як минтақа тақсим 
карда мешаванд. Ин дар аввали сол рух медиҳад ва, чун 
қоида, барои ҳама квотаҳо басанда нестанд.

ИИМ ба мӯҳлати 3 сол дода мешавад ва муҳлаташ там-
дид карда намешавад. Инчунин ҳар сол ба шумо лозим 
аст, ки огоҳнома ва маълумотномаи сарчашмаи дарома-
датонро ба шуъбаи муҳоҷиратии маҳали зистатон пеш-
ниҳод кунед.

Иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ ҳуҷҷати махсус 
нест, ин нишонаест врақинест, ки дар саҳифаи шинос-
нома часпонида шудааст (ба монанди раводид) ва бо 
мӯҳри сурхи идораи масоили муҳоҷирати раёсати маҳа-
лии ВКД Русия тасдиқ карда шудааст. Дар он ном, насаби 
шаҳрванди хориҷӣ, шаҳрвандии ӯ, санаи таваллуд, ҷинс, 
мӯҳлати амали иҷозатнома ва номи мақомоти додашуда 
оварда мешавад (расми 1).   

Расми 1 – Сабти ИИМ дар шиноснома
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Ҳуҷҷатҳоро барои гирифтани иҷозатномаи иқомати 
муваққатӣ ба Раёсати масоили муҳоҷирати Раёсати-
давлатии ВКД Русия пешниҳод кардан мумкин аст.

Рӯйхати ҳуҷҷатҳо барои дарёфти квотаи ИИМ барои 
шаҳрвандони Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон ва 
Қирғизистон:

• Ариза барои ИИМ (дар асоси мавҷуда ё квота).
• Нусхаи корти муҳоҷират.
• Ду сурат. Агар шаҳрванди хориҷӣ айнак дошта бо-

шад, бояд бо айнак акс гирад.
• Огоҳинома дар бораи бақайдгирӣ дар хадамоти 

муҳоҷират (сабтнома дар ҷои будубош).
• Квитансияи пардохти боҷи давлатӣ.
• Бастаи ҳуҷҷатҳое, ки асоси додани ИИМ-ро тасдиқ ме-

кунанд (агар шаҳрванди хориҷӣ ба ИИМ пешниҳод кунад).
• Маълумотномаҳои тиббӣ, ки гузаштани муоинаҳои 

тиббиро тасдиқ мекунанд.
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи донистани забони русӣ (во-

баста аз вазъи инфиродӣ, инҳо метавонанд ҳуҷҷатҳои 
гуногун бошанд, аз ҷумла шаҳодатномаи супоридани 
имтиҳон, дипломи ё дигар ҳуҷҷати таҳсилоти на камтар 
аз шаҳодатномаи миёнаи умумии давлатии дар муасси-
саҳои таълимии Русия ё кишварҳои ИҶШС то соли 1991 
гирифташуда).

• Шиносномаи аслӣ.

Агар шаҳрванди хориҷӣ насабашро иваз карда бо-
шад, пас барои ин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда лозим ме-
шаванд. Ҳуҷҷатҳои бо забонҳои дигар тарҷума ва тас-
диқи нотариалӣ карда мешаванд.

Пас аз гузаштани ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии иҷо-
затномаи иқомати муваққатӣ ҳуҷҷатҳои довталабон аз 
санҷишҳои дахлдор гузаронида мешаванд (ин аз 1 то 2 
моҳро дар бар мегирад), ва баъдан шаҳрвандони Ӯзбе-
кистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Тоҷикистон соҳиби 
ИИМ Русия мегарданд.

Сабабҳои дигаре, ки барои гирифтани ИИМ барои 
шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва 
Тоҷикистон имкон медиҳанд (новобаста аз мавҷудияти 
квотаҳо) ҳолатҳои зеринро мебошанд:

• Агар ҳамсари шаҳрванди хориҷӣ дар Русия зиндагӣ 
кунад ва шаҳрванди он бошад (дар ин ҳолат, ИИМ ба-
рои ҳамаи аъзои оила, ки нақшаи иқомат дар Русияро 
доранд) дода мешавад.

• Агар шаҳрванд дар қаламрави ҶШФСР таваллуд 
шуда бошад, шаҳрвандии ИҶШС дошта бошад ё дар қа-
ламрави Федератсияи Русия таваллуд шуда бошад.

• Хатмкардаи донишгоҳҳои Русия бошад. 
• Мақоми ҳамватан ва / ё муҳоҷир дошта бошад.
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• Шахсе, ки тибқи шартнома кор мекунад (пас ИИМ му-
вофиқи муҳлати фаъолият дода мешавад).

• Агар волидони (волидайни) хориҷи маъюб бошанд 
ва дар Русия зиндагӣ кунанду шаҳрвандони Федератси-
яи Русия бошанд.

• Агар шахс кӯдаки ноболиғи дорои шаҳрвандии Русия 
бошад.

• Агар худи шахс ғайри дорои қобилияти меҳнатӣ эъ-
тироф шуда бошад ва фарзандони дорои қобилияти 
меҳнатӣ дошта бошад, ки шаҳрванди Русия бошанд ва 
дар Русия зиндагӣ кунанд.

• Кӯдакони ноболиғ, ки ба синни 18 нарасидаанд ва 
волидонашон ИИМ доранд (иҷозатнома аз ҷониби во-
лидон пешбинӣ мешавад).

Чӣ гуна мебояд дар Русия иҷозатномаи иқомати 
муваққатӣ (ИИМ) гирифт

Чӣ гуна шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯз-
бекистон, Тоҷикистон ИИМ бояд бигиранд 

Шумо квота гирифтед? 
Бале. 
Метавонед ба хадамоти муҳоҷирати маҳалии раёсати 

ВКД Русия (Маскав ва вилояти Маскав) муроҷиат кунед 
ва ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

• Ариза барои гирифтани ИИМ аз рӯи квота; 
• Нусхаи корти муҳоҷират;
• Ду акс (агар шумо айнак дошта бошед - бояд бо он 

акс гиред);
• Огоҳинома дар бораи бақайдгирӣ дар Хадамоти 

муҳоҷират (қайди будубош);
• Квитансия барои пардохти боҷи давлатӣ;
• Маълумотномаҳои тиббӣ, ки гузаштани муоинаи тиб-

биро тасдиқ мекунанд;
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи донистани забони русӣ (аз 

ҷумла шаҳодатномаи супоридани имтиҳон ё шаҳодат-

номаи давлатии таҳсилоти ҳадди аққал миёна, ки аз му-
ассисаи таълимии Русия гирифта шудааст);

• Шиносномаи аслӣ.
Ҳуҷҷатҳое, ки бо забони русӣ нестанд, бояд тарҷума ва 

аз ҷониби нотариус тасдиқ карда шаванд.  
Шумо насабатонро иваз кардед?  
Бале. 
Дар ин ҳолат, шумо бояд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

ивази ном ё насабро пешниҳод кунед. 
Не. 
Дар ин ҳолат, ба шумо танҳо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои 

дар боло овардашуда лозим аст. 
Шумо квота гирифтед?
 Не. 
Шумо ба гуруҳи хориҷиёни зерин  тааллуқ доред:
• Шаҳрвандоне, ки ҳамсарашон дар Русия зиндагӣ 

мекунад ва шаҳрванди он мебошад (дар ин ҳолат, ИИМ 
барои ҳамаи аъзои оила, ки нақшаи иқомат дар Русияро 
доранд) дода мешавад;

• Шаҳрвандоне, ки дар қаламрави ҶШФСР таваллуд 
шудаанд, шаҳрвандии ИҶШС ё дар қаламрави Федерат-
сияи Русия таваллуд шудаанд;

• Шаҳрвандоне, ки мақоми хатмкунандаи дониш-
гоҳҳои Русияро доранд; 

• Шаҳрвандоне, ки мақоми ҳамватан ва / ё муҳоҷирро 
доранд;

• Шаҳрвандоне, ки мақоми хидматчӣ тибқи шартнома 
қабулшударо доранд (пас иҷозатнома барои давраи хи-
дмат дода мешавад);

• Шаҳрвандони маъюб ё ғайри дорои қобилияти 
меҳнатӣ, ки фарзандони солим доранд ва онҳо шаҳрван-
дони Федератсияи Русия мебошанд ва дар Русия зинда-
гӣ мекунанд;

• Шахсоне, ки фарзанди ноболиғи дорои шаҳрвандии 
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Русияро доранд;
• Шаҳрвандоне, ки волидайни маъюб ё ғайри дорои 

қобилиятӣ меҳнатӣ доранд ва онҳо шаҳрванди Русия 
буда дар ҳудуди ФР зиндагӣ мекунанд;

• Кӯдакони ноболиғи то 18-сола, ки волидони онҳо 
ИИМ доранд (волидон барои иҷозатномаи фарзанд 
ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд)? 

Бале. 
Шумо метавонед бо хадамоти муҳоҷирати маҳалии 

ВКД Русия (Маскав ва вилояти Маскав) муроҷиат кнед ва 
ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

• Ариза барои ИИМ аз рӯи асосҳо; 
• Нусхаи корти муҳоҷират;
• Ду акс (агар шумо айнак дошта бошед – бояд бо он 

акс гиред);
• Огоҳинома дар бораи бақайдгирӣ дар Хадамоти 

муҳоҷират (бақайдгирӣ дар ҷои будубош);
• Квитансияи пардохти боҷи давлатӣ;
• Бастаи ҳуҷҷатҳое, ки асоси додани ИИМ-ро тасдиқ 

мекунанд;
• Маълумотномаҳои тиббӣ, ки гузаштани муоинаи тиб-

биро тасдиқ мекунанд;
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи донистани забони русӣ (аз 

ҷумла шаҳодатномаи супоридани имтиҳон ё шаҳодат-
номаи давлатии таҳсилоти ҳадди аққал миёна, ки аз му-
ассисаи таълимии Русия гирифта шудааст);

• Шиносномаи аслӣ.
Ҳуҷҷатҳое, ки бо забони русӣ нестанд, бояд тарҷума ва 

аз ҷониби нотариус тасдиқ карда шаванд. 
Шумо насабатонро иваз кардед?  
Бале. 
Дар ин ҳолат, шумо бояд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

ивази ном ё насабро пешниҳод кунед. 
Не. 

Дар ин ҳолат, ба шумо танҳо ҳуҷҷатҳои дар боло овар-
дашуда лозим аст. 

Шумо квота гирифтед?
 Не. 
Барои гирифтани ИИМ, шумо бояд квота гиред. 
Квотаҳо дар аввали сол ба Раёсатҳои хадамоти 

муҳоҷирати ВКД Русия тақсим карда мешаванд. 
ИИМ чанд сол эътибор дорад? 
Дар қаламрави Федератсияи Русия, шумо метавонед 

се сол бидуни гузари сарҳад иқомат кунед. ИИМ тамдид 
карда намешавад. Ҳар сол ба шумо лозим аст, ки сабти 
номи худро дар ҷои истиқомат бо огоҳнома тасдиқ кунед 
ва маълумотномаи даромадатонро пешниҳод кунед. 

ИИМ ба чӣ монанд аст? 
Иҷозатномаи иқомати муваққатӣ нишонаи коғазине 

мебошад, ки онро дар саҳифаи шиноснома часпонда (ба 
монанди раводид) бо мӯҳри сурхи Сарраёсати хадамоти 
муҳоҷиратии ВКД Русия тасдиқ мекунанд. Дар иҷозатно-
ма ном, насаб, шаҳрвандӣ, санаи таваллуд, ҷинс, мӯҳла-
ти амали иҷозатнома ва номи мақомоти диҳанда оварда 
мешаванд. 

Омодасозии ИИМ чанд вақт мегирад?  
Аз як то ду моҳ. 
Агар ман ИИМ дошта бошам, гирифтани патент ё 

иҷозатномаи корӣ бароям лозим мешавад? 
Не, агар шумо ИИМ дошта бошед, метавонед ба таври 

қонунӣ бидуни патент ва дигар иҷозатномаҳо кор кунед. 
Пас аз гирифтани ИИМ ман метавонам иҷозатно-

маи иқомат (ВНЖ) гирам?
Шумо метавонед шаш моҳ пас аз гирифтани ИИМ ба-

рои гирифтани иҷозатномаи иқомат муроҷиат кунед.  
Пас аз гирифтани иҷозатномаи иқомати му-

ваққатӣ (ИИМ) чӣ гуна дар ҷои истиқомат сабти 
ном шудан мумкин аст
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Пас аз гирифтани ИИМ барои сабти ном дар ҷои ис-
тиқомат ба куҷо муроҷиат кардан мумкин аст?

Барои сабти ном шумо метавонед ба мақомоти маҳа-
лии хадамоти муҳоҷиратии ВКД (Маскав, вилояти Ма-
скав) дар ҷои зистатон ё ба марказҳои хизматрасонии 
давлатии «Ҳуҷҷатҳои ман» (Маскав, вилояти Маскав) му-
роҷиат кунед.

Кадом ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунам?
Ҳуҷҷатҳои зерин ва нусхаҳои онҳоро пешниҳод кунед:
• Ариза барои бақайдгӣ дар ҷои истиқомат;
• Шиноснома бо мӯҳри иҷозатномаи иқомати му-

ваққатӣ;
• Квитансия пардохти боҷи давлати (350 рубл) барои 

бақайдгирӣ дар ҷои истиқомат;
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи истифодаи бинои ис-

тиқоматӣ (шаҳодатномаи моликият, шартномаи иҷора, 
шартномаи истифодаи ройгони манзил).  

Мӯҳлати сабти ном чӣ гуна аст? 
Мӯҳлати сабти ном 7 рӯз мебошад ва аз санаи гириф-

тани ИИМ ҳисоб мешавад.
Пас аз сабти номи ИИМ, ман чӣ гуна ҳуқуқҳоро пай-

до мекунам?
Шумо як қатор ҳуқуқу имкониятҳоро доро мешавед:
• ҳуқуқ ба қабули бечуну чарои фарзандонатон ба мак-

таб ва боғча дар ҷои истиқомат;
• ҳуқуқ ба гирифтани ёрии тиббӣ тибқи полиси суғур-

таи тиббии ҳатмӣ;
• ҳуқуқи истифодаи биноҳои истиқоматӣ ба таври қо-

нунӣ то ба охир расидани муҳлати ИИМ ё аз қайд баро-
вардани он;

• ҳуқуқи сабти номи фарзанди навзодатон дар суроғаи 
бақайдгирии шумо бидуни розигии соҳиби он.

 

Мувофиқи моддаи 6.1 Қонуни федералӣ аз 25.07.2002 
N 115-ФЗ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хо-
риҷӣ дар Федератсияи Русия», ба шаҳрванди хориҷие, 
ки ба Федератсияи Русия бидуни раводид меояд бо на-
зардошти квотаи тасдиқкардаи Ҳукумати Федератсияи 
Русия иҷозатномаи иқомати муваққатӣ дода мешавад.

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ, 
шаҳрванди хориҷие, ки ба Федератсияи Русия бидуни 
раводид омадааст, ба хадамоти муҳоҷирати маҳалии 
ВКД чунин ҳуҷҷатҳо пешниҳод менамояд:

1) ариза дар бораи додани иҷозатномаи иқомати му-
ваққатӣ;

2) ҳуҷҷате, ки шахсияти ин шаҳрванди хориҷиро тас-
диқ мекунад ва аз ҷониби Федератсияи Русия эътироф 
шудааст;

3) корти муҳоҷират бо муҳри мақомоти сарҳадии хада-
моти федералии амният дар бораи вуруди ин шаҳрван-
ди хориҷӣ ба Федератсияи Русия ё бо муҳри хадамоти 
маҳалии мақомоти иҷроияи федералӣ дар соҳаи корҳои 
дохилӣ оид ба масъала корти муайяншудаи муҳоҷиратӣ 
ба шаҳрванди хориҷӣ. Ҳангоми пешниҳод накардани 
корти муҳоҷират, хадамоти маҳалии мақомоти иҷрои-
яи федералӣ дар соҳаи корҳои дохилӣ, дар асоси маъ-
лумоти дар ин мақом мавҷуд буда, маълумот дар бораи 
шаҳрванди хориҷиро, ки дар корти муҳоҷирати мавҷу-
данд, месанҷад;

4) квитансия дар бораи пардохти боҷи давлатӣ барои 
додани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ. Шаҳрванди 
хориҷӣ ҳақ дорад, ки ин квитансияро бо хоҳиши худ 
ба мақомоти иҷроияи федералии соҳаи корҳои дохилӣ 
ё мақомоти маҳалӣ пешниҳод кунад. Дар ҳолати пеш-
ниҳод накардани квитансияи мазкур, мақомоти иҷроияи 
федералии соҳаи корҳои дохилӣ ё мақомоти ҳудудии он 
далели пардохти боҷи давлатӣ барои додани иҷозатно-



12 13

маи иқомати муваққатӣ ба ин шаҳрванди хориҷиро бо 
истифода аз маълумот дар бораи пардохт тасдиқ меку-
нанд боҷи давлатӣ дар системаи иттилооти давлатӣ оид 
ба пардохтҳои давлатӣ ва мунисипалӣ мавҷуд аст;

5) ҳуҷҷате, ки донистани забони русӣ, таърих ва асо-
сҳои қонунгузории Федератсияи Русияро  тасдиқ меку-
над, ки ин аз рӯи моддаи 15.1 Қонуни Федералӣ аз 25.07. 
2002 N 115-ФЗ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони 
хориҷӣ дар Федератсияи Русия» пешбинӣ шудааст.

Ариза бораи гирифтани иҷозатномаи иқомати му-
ваққатиро метавон дар шакли ҳуҷҷати электронӣ бо 
истифода аз шабакаҳои иттилоотию телекоммуникатси-
онии оммавӣ, аз ҷумла Интернет, портали ягонаи хада-
моти давлатӣ ва коммуналӣ пешниҳод кард.

Дар ин ҳолат, шаҳрванди хориҷӣ ҳангоми гирифтани 
иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ба хадамоти маҳалии 
муҳоҷирати ВКД Русия ҳуҷҷат пешниҳод мекунад.

Шаҳрванди хориҷие, ки ба Федератсияи Русия бе ра-
водид меояд, ба ба хадамоти маҳалии муҳоҷирати ВКД 
Русия, ки дархости ӯро барои додани иҷозатномаи иқо-
мати муваққатӣ қабул кардааст, ҳуҷҷатҳои зеринро пеш-
ниҳод мекунад: 

1) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷуд набудани нашъ-
амандӣ ва бемориҳои сироятӣ, ки барои дигарон хатар 
доранд, бо рӯйхати тасдиқнамудаи мақомоти иҷрои-
яи федералии ваколатдори Ҳукумати Федератсияи Ру-
сия, инчунин шаҳодатнома дар бораи бемор набудан 
бо вируси норасоии масунияти одам (сирояти ВНМО), 
ба истиснои ҳолатҳое, ки дар сархати сеюми банди 3 
моддаи 11 Қонуни Федералӣ аз 30 марти соли 1995 N 
38-ФЗ «Дар бораи пешгирии паҳншавӣ беморӣ, ки ви-
руси норасоии масунияти одамро ба вуҷуд меорад», дар 

шакли коғазӣ ё дар шакли ҳуҷҷатҳои электронӣ ҳанго-
ми пешниҳоди ариза дар бораи иҷозатномаи иқомати 
муваққатӣ. Пешниҳоди ҳуҷҷатҳо дар шакли электронӣ - 
барои ИИМ дар давоми сӣ рӯз аз рӯзи пешниҳоди ариза 
баррасӣ мегарданд;

2) шаҳодатнома (огоҳнома) дар бораи бақайдгирии 
шаҳрванди хориҷӣ дар мақомоти андоз - бо салоҳдиди 
шаҳрванди хориҷӣ дар давоми як сол аз рӯзи ворид шу-
данаш ба Федератсияи Русия. Агар дар давоми як соли 
пас аз санаи вуруди шаҳрванди хориҷӣ ба Федератсияи 
Русия маълумот дар бораи бақайдгирии ӯ дар мақомоти 
андоз аз ҷониби мақомоти маҳалии мақомоти иҷроияи 
федералӣ дар соҳаи корҳои дохилӣ ба даст наояд, таф-
тиши иҷрои ӯҳдадориҳои шаҳрванди хориҷӣ аз ҷониби 
мақомоти андоз аз ҷониби мақомоти маҳалии мақомоти 
иҷроияи федералӣ дар соҳаи корҳои дохилӣ тавассути 
фиристодани дархости байниидоравӣ ба мақомоти ан-
доз барои пешниҳоди маълумот дар бораи шаҳрванди 
хориҷӣ ба мақомоти андоз сурат мегирад. 

Пас аз гирифтани иҷозатномаи иқомати му-
ваққатӣ (ИИМ) бояд чӣ кор кард

Пас аз гирифтани ИИМ амали ман бояд чӣ гуна бошад?
Ба шумо лозим аст:
• дар ҷои истиқомат сабти ном кунед. Ин бояд на дер-

тар аз 7 рӯзи корӣ баъди гирифтани ИИМ анҷом дода 
шавад. Шумо инчунин бояд ҳар сол огоҳномаи иқомат 
ва маълумотнома манбаъҳои даромади худро пеш-
ниҳод кунед.

• Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА-ИНН) барои 
кор дар қаламрави Федератсияи Русия гиред.

• Гирифтани полиси суғуртаи тиббии ҳатми барои 
ёрии тиббии ройгон.

Пас аз гирифтани ИИМ ба куҷо рафтан лозим аст?
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Ба шумо лозим аст, ки ба хадамоти муҳоҷирати маҳа-
лии ВКД Русия (Маскав, вилояти Маскав) муроҷиат кунед 
ва ҳуҷҷатҳои зерин ва нусхаҳои онҳоро пешниҳод кунед:

• Ариза; 
• Шиноснома;
• Шиносномаи соҳиби хона;
• Сертификати моликият ё иқтибоси қайди манзил;
• Квитансия пардохти боҷи бақайдгирии давлатӣ. 
Чӣ мешавад, агар ИИМ гирам, аммо имконияти сабти 

ном дар ҷои истиқоматро надошта бошам? 
Шумо бояд дар нуқтаи муҳоҷират сабти ном кунед. 

Ҳуҷҷатҳои бақайдгирии муҳоҷиратро ҷониби қабулку-
нанда пешниҳод мекунад.

Барои гирифтани РМА ба куҷо муроҷиат кардан 
мумкин аст?

Шумо бояд бо мақомоти маҳалии Хадамоти федера-
лии андоз муроҷиат кунед. (Маскав, вилояти Маскав)

Барои полиси суғуртаи тибии ҳатмӣ гирифтан ба 
куҷо муроҷиат кардан мумкин аст?

Полиси суғуртаи тиббии ҳатмӣ дар ширкатҳои суғур-
тавӣ дода мешавад.

ИИМ чанд вақт эътибор дорад?
Иҷозатномаи иқомати муваққатӣ 3 сол эътибор дорад. 

Муҳлати онро дароз кардан мумкин нест.
Ман ҳарсол ИИМ-ро чӣ гуна тасдиқ кунам?
ИИМ-и шумо бояд ҳар сол тасдиқ карда шавад. Барои 

ин, шумо бояд ба шӯъбаи хадамоти муҳоҷирати маҳали-
атон (Маскав, вилояти Маскав) муроҷиат кунед ва огоҳ-
нома, маълумотномаи манбаи даромаду нусхаи РМА 
пешниҳод кунед.

Агар ман ИИМ-ро тасдиқ накардам, чӣ мешавад?
Барои ин, ҷавобгарии маъмурӣ дар шакли ҷарима 

дар ҳаҷми аз 2000 то 5000 рубл бо ихроҷи эҳтимолӣ аз 
кишвар пешбинӣ шудааст.

МАЪЛУМОТИ МУФИД
Ҷавобгарии маъмурӣ барои вайрон кардани Қонуни 

муҳоҷират

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

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 4 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 4 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
25 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
25 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 5 ҳазор 
то 7 ҳазор 
руб.

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

маъмурӣ
Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

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

аз 400 
ҳазор то 1 
млн руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
1 мод. 
18.16 
КҲМ 
ФР

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

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

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
2 мод. 
18.16 
КҲМ ФР

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

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

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

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

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

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

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

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

Шахси 
маъмурӣ

Штраф от 
45 тыс. до 
50 тыс. руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

маъмурӣ
Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷарима аз 
350 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.Шахси ҳуқуқӣ

Сарраёсат оид ба масоили муҳоҷирати ВКД Русия:
Сомона: guvm.mvd.rf
Телефон: +7 495 667-02-99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рӯйхати истгоҳҳои асосии роҳи 
оҳани шаҳри Маскав

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

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

ВАКЗАЛИ  ЛЕНИНГРАД (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ)
Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 3 
(метро «Комсомольская»)
Сомона: leningradsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76

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

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

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

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

Хатти тамос бо кормандони роҳи оҳан
8 800 775 00 00 

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

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

+7 (499) 940-08-43
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Рақамҳои фрудгоҳҳои шаҳри Маскав 

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

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

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

Рӯйхати сафоратҳо ва консулгариҳои ҷумҳу-
риҳои ИДМ дар Федератсияи Русия

Сафорати Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Федератсияи 
Русия: 

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

Сафорати Ҷумҳурии Арманистон дар Федератсияи 
Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Армянский пер., 2
Телефонҳо: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
Почтаи электронӣ: incom@armem.ru
Сомона: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru

Сафорати Ҷумҳурии Беларус дар Федератсияи Русия:
Нишонии Сафорат: ш. Маскав, кӯч. Маросейка, 17/6, бинои 4. 
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-почтаи электронӣ: consular@ embassybel.ru, 
mail@embassybel.ru
Сомона: embassybel.ru

Сафорати Ҷумҳурии Қазоқистон дар Федератсияи 
Русия:

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

Сафорати Ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи 
Русия:

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

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

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

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

Сафорати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Федератсияи 
Русия:

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

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

Барои қайд



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

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

Бо кумаки Фонди дастгирии маориф 
ва илму фарҳанги исломӣ

Ба воситаи WhatsApp суҳбат бо Росмигрант:


