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Хидматрасонии тиббӣ ба муҳоҷирон 

Тартиби расонидани ёрии тиббӣ ба шаҳрвандони хо-
риҷие, ки дар қаламрави Федератсияи Русия истиқомат 
ва будубош доранд, мувофиқи Конститутсияи Федерат-
сияи Русия, шартномаҳои байналмилалӣ, қонунҳои фе-
дералӣ аз 21 ноябри соли 2011 N 323-ФЗ «Дар бораи 
асосҳои ҳифзи саломатии шаҳрвандон дар Федератси-
яи Русия», аз 29 ноябри соли 2010 № 326-ФЗ» Дар бо-
раи суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар Федератсияи Русия», аз 
25 июли соли 2002 N 115-ФЗ» Дар бораи вазъи ҳуқуқии 
шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсия Русия», Қарорҳои 
Ҳукумати Федератсияи Русия аз 6 марти соли 2013 N 186 
«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои расонидани ёрии тиббӣ 
ба шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Федератсияи 
Русия», аз 24 марти соли 2003 N167 «Дар бораи тарти-
би пешниҳоди кафолати дастгирии моддӣ, тиббӣ ва 
манзилӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе-
шаҳрвандӣ дар давраи будубоши онҳо дар Федератсияи 
Русия» ва ғайра пешбинӣ шудааст.

Кӯмаки тиббӣ ба муҳоҷирон аз ҷониби ташкилотҳои 
тиббӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ки фаъолияти тиббӣ 
анҷом медиҳанд, расонида мешавад. Дар ҳолати таҳдид 
ба ҳаёти инсон, ёрии тиббӣ (аз ҷумла таъҷилӣ) ройгон 
расонида мешавад. Кӯмаки тиббӣ дар шакли ёрии таъ-
ҷилӣ, аз ҷумла ёрии таъҷилии махсуси тиббӣ дар му-
ассисаҳои тандурустии давлатӣ ва шаҳрӣ низ ройгон 
расонида мешавад. Кӯмакҳои дигари тиббӣ дар шакли 
таъҷилӣ, инчунин кӯмаки тиббӣ дар шакли нақшавӣ ба 
шаҳрвандони хориҷӣ ройгон пардохт карда мешаванд. 
Инчунин, хориҷиён метавонанд тибқи шартномаҳои 
суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (СИТ) ва / ё суғуртаи тиббии 
ҳатмӣ хидмати тиббӣ гиранд. 

Барои расонидани кӯмаки мунтазами тиббӣ ба шаҳрван-

дони хориҷӣ кафолатҳои хаттии иҷрои ӯҳдадории пардох-
ти хизматрасонии тиббӣ дода мешавад ё пешниҳод карда 
мешавад, ки дар асоси миқдори пешбинишуда пешпар-
дохт мешаванд.

Ёрии таъҷилӣ, аз ҷумла ёрии таъҷилии тиббии махсус 
дар шароитҳои зерин расонида мешавад: 

а) берун аз муассиаи тиббӣ - дар ҷои даъвати бригадаи 
ёрии таъҷилӣ, аз ҷумла ёрии таъҷилии махсуси тиббӣ, 
инчунин дар нақлиёт ҳангоми эвакуатсияи тиббӣ;

б) дар шакли амбулаторӣ (дар шароите, ки назорати 
шабонарӯзии тиббӣ пешбинӣ нашудааст);

в) дар шакли статсионарӣ (дар шароити шабонарӯзии 
назорати тиббӣ ва табобат).

Ёрии таъҷилӣ, аз ҷумла ёрии таъҷилии махсуси тиббӣ 
дар шаклҳои зерин расонида мешавад: 

а) ҳолати фавқулодда - ҳангоми бемориҳои шадиди, 
авҷ гирифтани бемориҳои музмин, ба ҳаёти бемор таҳ-
дидкунанда;

б) ногаҳонӣ - ҳангоми бемориҳои шадиди, ҳолатҳои 
авҷ гирифтани бемориҳои музмин бидуни аломатҳои 
муайяни таҳдид ба ҳаёти бемор.

Ёрии таъҷилӣ, аз ҷумла ёрии таъҷилии махсуси тиббӣ 
дар назди муассисаи табобатӣ аз ҷониби кормандони тиб-
бии гурӯҳҳои ёрии таъҷилии тиббӣ расонида мешавад.

Гурӯҳҳои ёрии таъҷилии берунӣ бо фелдшер аз рӯи 
қабули зангҳои ёрии таъҷилӣ фиристода мешаванд ва 
онҳоро ба гурӯҳҳои ёрии таъҷилӣ ё ҳамшираи шафқат 
барои қабули зангҳои таъҷилӣ ва интиқол додан ба 
гурӯҳҳои ёрии таъҷилии берунӣ фиристода, бо назардо-
шти профили бригадаи ёрии таъҷилии тиббӣ ва шаклҳо 
ёрии тиббӣ кумак мекунанд.

Ёрии таъҷилӣ, аз ҷумла ёрии таъҷилии махсуси тиб-
бӣ дар шароити амбулаторӣ ва статсионарӣ аз ҷониби 
кормандони тибби ташкилотҳои тиббӣ, ки дар шароити 
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амбулаторӣ ва статсионарӣ ёрии тиббӣ мерасонанд.
Ёрии таъҷилӣ даъват карда мешавад: 
а) тавассути телефон бо рақамҳои «03», «103», «112» ва 

(ё) рақамҳои телефони ташкилоти тиббие, ки хидматра-
сонии ёрии таъҷилӣ пешниҳод мекунад; 

б) истифодаи паёмҳои матнии кӯтоҳ (SMS), агар им-
конпазир бошад;

в) ҳангоми тамос бевосита бо ташкилоти тиббие, ки 
ёрии таъҷилии тиббӣ мерасонад;

г) ҳангоми ворид шудан ба ташкилоти тиббии таъмин-
кунандаи ёрии таъҷилӣ, корти зангҳои таъҷилии тиббии 
фаврӣ дар шакли электронӣ ба системаҳои иттилоотии 
хадамоти фаврӣ пур карда шудааст (Асос: фармони Вазо-
рати тандурустии Русия аз 20.06.2013 N 388н» Дар бораи 
тасдиқи Тартиби расонидани ёрии таъҷилӣ, аз ҷумла 
ёрии таъҷилии махсуси тиббӣ»).

Ба шаҳрвандони хориҷӣ ёрии тиббии ройгон дар дои-
раи суғуртаи тиббии ҳатмӣ, яъне дар асоси қонунҳои тиб-
бӣ, ки онҳо тибқи қоидаҳои умумие, ки барои шаҳрван-
дони Федератсияи Русия муқаррар шудаанд, расонида 
мешавад. Кӯмаки тиббӣ дар шакли таъҷилӣ ва нақшавӣ 
ба шаҳрвандони хориҷӣ тибқи созишнома дар бораи 
хизматрасонии пулакии тиббӣ ё дар асоси шартномаҳои 
суғуртаи тиббии ихтиёрӣ, ки ба манфиати шаҳрвандони 
хориҷӣ баста шудааст, расонида мешавад.

Агар садамаи нақлиётӣ бо шаҳрванди хориҷӣ рух 
диҳад ва ӯ ба ёрии таъҷилӣ ниёз дошта бошад, аммо 
ягон ҳуҷҷат надошта бошад, пас бояд ёрии таъҷили-
ро тавассути телефон даъват кард ё ба ягон муассисаи 
тиббии давлатӣ ё шаҳрӣ (беморхона, амбулатория ва 
ғайра) муроҷиат кард. Агар ба шаҳрванди хориҷӣ да-
холати фаврии ҷарроҳӣ лозим шавад ва дорои тамоми 
ҳуҷҷатҳои тиббӣ бошад, пас ӯ ҳуқуқ дорад ба муасси-
саҳои тиббӣ муроҷиат кунад ба ҳамон тартибе, ки гӯё ҳеҷ 

гуна ҳуҷҷат надошта бошад.
Ин тартиб танҳо дар ҳолатҳое пешбинӣ мешавад, ки 

ҳаёти беморро хатаре таҳдид мекунад ё зарурати да-
холати фаврии тиббӣ (ҳангоми садамаҳо, ҷароҳатҳо, 
заҳролудшавӣ) пайдо шавад.

Кафолатҳои дастгирии тиббии шаҳрванди хориҷӣ дар 
давраи будубоши ӯ дар Федератсияи Русия дар асоси 
мактубҳои кафолати ҷониби даъваткунанда дар бораи 
қабули таъминоти шаҳрванди хориҷӣ дар давраи бу-
дубошаш дар Федератсияи Русия ё доштани полиси 
суғуртаи тиббӣ, ки бо тартиби муқарраршуда гирифта 
мешавад амалӣ мешаванд, агар дар шартномаи байнал-
милалии Федератсияи Русия тартиби дигаре пешбинӣ 
нашуда бошад ё додани маблағ ба шаҳрванди хориҷӣ, 
дар ҳолати зарурӣ, барои гирифтани ёрии тиббӣ.

Шахси воқеие, ки ба сифати ҷониби даъваткунанда 
баромад мекунад, бо мактуби кафолати дастгирии тиб-
бии шаҳрванди хориҷӣ дар давраи будубошаш дар 
Федератсияи Русия маълумотро дар бораи даромадаш 
замима менамояд, ки ба ӯ иҷрои ӯҳдадориҳои марбут ба 
маблағгузории будубоши шаҳрванди хориҷиро дар қа-
ламрави Русия ва берун рафтан аз он таъмин менамояд.
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Барои шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯз-
бекистон ва Тоҷикистон дар ФР.

• Барои ёрии таъҷилӣ ба куҷо мебояд муроҷиат 
кард?

Кӯмаки таъҷилии тиббӣ дар ҳолати рух додани бе-
мориҳои шадиди ногаҳонӣ, ҳолатҳои шиддат гирифта-
ни бемориҳои музмин, ки ба ҳаёт ва саломатии бемор 
таҳдид мекунанд, ба шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби 
ташкилотҳои давлатии тиббӣ ройгон пешниҳод карда 
мешаванд. Яъне шаҳрванди хориҷие, ки дар қаламрави 
Федератсияи Русия дар асоси қонун қарор дорад, дар ҳо-
лати нороҳатӣ ҳуқуқ дорад ба ёрии таъҷилӣ занг занад 
ё ба клиника муроҷиат кунад. Дар ин ҳолат, ёрии тиббӣ 
ба ӯ ройгон расонида мешавад. Ин аз хоҳиши шаҳрванд 
вобаста аст, инчунин ӯ метавонад аз хидматрасониҳои 
марказҳои тиббии хусусӣ ба таври пулакӣ истифода ба-
рад.

МУҲИМ!
Агар шаҳрванди хориҷӣ иҷозатномаи иқомати му-

ваққатӣ (РВП) ё иҷозатномаи иқомат (ВНЖ) дошта бо-
шад, вай ҳуқуқ дорад (ва дар баъзе ҳолатҳо - вазифадор 
аст)  полиси СТҲ  (суғуртаи тиббии ҳатмӣ) - ниг. ба расми 
1. гирад. Пас аз ба қайд гирифтани полиси тиббӣ, хориҷӣ 
ҳуқуқ дорад, ки ба рӯйхати ташкилотҳои зикршуда барои 
расонидани кӯмаки ройгони тиббӣ ё ёрии таъҷилии 
тиббӣ муроҷиат кунад. Дар ин ҳолат, ҳангоми муроҷиат 
ба кӯмаки ройгони тиббӣ, бояд рақами полис ба мутахас-
сиси тиб пешниҳод карда шавад.

Расми 1 –ПолисиСТҲ
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Бақайдгирии дафтарчаи тиббӣ
Ҳамаи шаҳрвандони хориҷие, ки ба коррҳои зерин 

машғуланд, бояд дафтарчаи шахсии тиббӣ дошта бо-
шанд:

• истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол ва фурӯши маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва нӯшокӣ;

• таълим ва тарбияи фарзандон;
• хизматрасонии коммуналӣ ва маишӣ ба аҳолӣ. 

Ғайр аз он, категорияҳои дар боло номбаршудаи 
шаҳрвандони хориҷӣ бояд аз муоинаи профилактикии 
тиббӣ оид ба мавҷудияти бемориҳои сироятӣ ва омода-
гии гигиенӣ гузаранд. Ин барои муайян кардани бемо-
риҳои хатарноки сироятӣ зарур аст. 

Дафтарчаҳои шахсии тиббӣ дар шакли тасдиқкардаи 
Роспотребнадзор аз ҷониби марказҳои гигиенӣ ва эпи-
демиологӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ (ё корфармоёни 
онҳо) таҳия ва дода мешаванд. Тартиби иҷрои ин сана-
дро қонунгузории минтақавӣ муайян мекунад.

Ҳамзамон, бақайдгирӣ ва додани дафтарчаҳои шах-
сии тиббӣ, инчунин омӯзиши касбии гигиенӣ барои 
шаҳрвандони хориҷӣ хидматрасонии пулакӣ мебошанд.

 
Таҳлилҳо
Муоинаи тиббӣ барои ҳамаи шаҳрвандони хориҷие, 

ки мехоҳанд дар Русия кор ё зиндагӣ кунанд, ин як амали 
ҳатмист. Аз рӯи натиҷаҳои комиссияи тиббӣ ба шаҳрван-
дони хориҷӣ хулосаи тиббӣ дар бораи вазъи саломатӣ 
дода мешавад.

Муоинаи тиббиро ташкилотҳое анҷом медиҳанд, ки 
ба рӯйхати муасисаҳое, ки барои гузаронидани муоинаи 
тиббии шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Русия вако-
латдор шудаанд. Муоинаи тиббии шаҳрвандони хориҷӣ 
ва шахсони бешаҳрванд бо мақсади тасдиқи мавҷудият 
ё набудани нашъамандӣ ва / ё бемориҳои сироятӣ, ки 
барои дигарон хатар доранд, гузаронида мешавад.

 
Агар ташхиси тиббии муҳоҷирон нишон диҳад, ки 

шаҳрванди хориҷӣ бемории сироятӣ дорад ва барои 
дигарон хатар эҷод мекунад, пас ба ин шаҳрванди хо-
риҷӣ патент, иҷозатномаи иқомат, иҷозатномаи иқома-
ти муваққатӣ ё шаҳрвандӣ дода намешавад. 

Инчунин, ошкор кардани ин гуна бемориҳо дар вуҷу-
ди шаҳрванди хориҷӣ ҳангоми муоинаи тиббӣ сабаби 
бекор кардани патент, иҷозатномаи иқомат дар Феде-
ратсияи Русия ва иҷозатномаи иқомати муваққатӣ дар 
Федератсияи Русия мегардад.

Эмкунӣ
Ба корфармоён, ташкилотҳо ва соҳибкорони инфи-

родӣ супориш шудааст, ки то 31 декабри соли 2020 
муҳоҷирони меҳнатии ҷалбшуда, ки пештар гирифтори 
бемории сурхча ё кор нашудаанд ва дар борааш маълу-
мот надоранд аз эмкунӣ гузаронида шаванд.

Ҳамзамон, қонунгузории Федератсияи Русия барои 
муҳоҷирони меҳнатӣ газаштани муоинаи тиббии ҳадди 
аққалро талаб мекунад: онҳо бояд дар Федератсияи Ру-
сия аз муоинаи тиббӣ гузаранд ва тасдиқ кунанд, ки онҳо 
маводи мухаддир истеъмол намекунанд ва гирифтори 
ВИЧ, пес, сил ва сифилис нестанд.
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Ҳамзамон, ҳатто муҳоҷири меҳнатӣ ҳақ дорад аз дахо-
лати тиббӣ, аз ҷумла эмгузаронӣ даст кашад. На корфар-
мо ва на мақомоти тандурустӣ салоҳияти маҷбур карда-
ни коргаронро барои эмгузаронӣ доранд. 

Азбаски эмкунӣ ӯҳдадории корманд нест, ба кормандон 
барои радди эмкунӣ ягон чораи интизомӣ дида намеша-
вад. Эмгузаронии «ҳатмӣ» танҳо барои шаҳрвандоне, 
ки дар ҷойҳои дорои хавфи баланди сироятёбии бемо-
риҳои сироятӣ кор мекунанд, пешниҳод карда мешавад 
ва рӯйхати чунин ҷойҳои кориро Ҳукумати Федератсияи 
Русия ё Вазорати тандурустии Русия муайян мекунад, на 
сардухтури санитарии Федератсияи Русия.

Хидматрасонии тиббӣ
Барои шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯз-

бекистон, Тоҷикистон дар Федератсияи Русия.
Ман ба ёрии тиббӣ ниёз дорам.
Шумо полиси суғуртаи тиббии ҳатмӣ (минбаъд - 

СТҲ) доред?
Бале.
Он гоҳ шумо метавонед ёрии тиббиро ройгон гиред.
Оё ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз доред? 
Бале. 
Метавонед:
• Мошини Ёрии таъҷилиро даъват кунед;
• Ба маркази осебшиносии беморхонаи наздиктарин 

равед.
Не. 
Метавонед:
• Ба беморхона равед; 
• Духтурро ба хона даъват кунед.
Шумо полиси суғуртаи тиббии ҳатмӣ (минбаъд - 

СТҲ) доред?
Не. 

Оё ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз доред? 
Бале. 
Шумо метавонед ба марказҳои тиббии хусусӣ муроҷи-

ат кунед, аммо ин хидматрасонӣ пулакӣ хоҳад буд.
 Не. 
Оё шумо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (РВП) ё 

иҷозатномаи иқомат (ВНЖ) доред?
Бале. 
Барои гирифтани ёрии ройгони тиббӣ шумо бояд по-

лиси суғуртаи тиббӣ тартиб диҳед. Пас аз гирифтани по-
лиси суғуртаи тиббии ҳатмӣ, шумо метавонед:

• Ба беморхонаҳо равед; 
• Духтурро ба хона даъват кунед. 
Не. 
Барои дар қаламрави Федератсияи Русия мондан, ба 

шумо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё иҷозатномаи 
иқомат лозим аст.

Барои суғуртаи ҳатмии тиббӣ ба куҷо муроҷиат 
кардан мумкин аст?

Шумо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё иҷозат-
номаи иқомат доред?

Иҷозатномаи иқомати мувақатӣ. 
Шумо метавонед ҳуҷҷатҳоятонро барои гирифтани по-

лиси суғуртаи тиббии ҳатмӣ шахсан ё тавассути намоян-
даи худ дар ҳар нуқтаи муносиб барои додани полисҳои 
ташкилоти тиббии суғуртаи интихобшуда, ки дар систе-
маи суғуртаи тиббии ҳатмӣ фаъол аст пешниҳод кунед.

Кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд? 
Ба шумо лозим аст пешниҳод кардани: 
• ариза;
• шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷати дигаре, 

ки қонуни федералӣ муқаррар намудааст ё тибқи созиш-
номаи байналмилалии Федератсияи Русия ҳуҷҷате, ки 
тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ эътироф 
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шудааст инчунин дар он сабт дар бораи иҷозатномаи 
иқомати муваққатӣ (РВП) ба забони русӣ;

• СНИЛС (агар бошад). 
 Иҷозатномаи иқомат (ВНЖ). 
Пешниҳоди ҳуҷҷатҳо:
• шахсан метавонед дар дилхоҳ нуқтаи додани полиси 

тиббӣ, ки ҳамчун ташкилоти интихобкардаи суғуртавии 
тиббӣ, ки дар асоси системаи СТҲ кор мекунад;

• шахсан ба Маркази ҳуҷҷатгузорӣ (МФЦ) рафта ҳуҷҷат-
гузори кунед. Дар тамоми ноҳияҳои Маскав марказҳои 
хидматрасонии давлатӣ кушода шудаанд. Онҳо аз соати 
08:00 то 20:00 кор мекунанд (Суроғаҳои Маскав ва вило-
яти Маскав)

Кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд? 
Ба шумо лозим аст пешниҳодӣ:
 • ариза;
• шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷати дигаре, ки 

қонуни федералӣ муқаррар намудааст ё тибқи созишномаи 
байналмилалии Федератсияи Русия ҳамчун ҳуҷҷати тас-
диқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ эътироф шудааст;

• иҷозатномаи иқомат (ВНЖ); 
• СНИЛС (агар бошад).
Чӣ тавр ман метавонам ба Маркази ҳуҷҷатгузорӣ 

(МФЦ) сабти ном кунам?
Бо шӯъбаи Маркази ҳуҷҷатгузорӣ номнавис кардан 

мумкин аст:  
• онлайн (https://www.mos.ru/pgu/ru/md/)
• тавассути телефон,
• тавассути талон, ки ҷойро дар навбати электронӣ 

тасдиқ мекунад.
Ҳуҷҷатҳо шахсан ё тавассути намояндаи расмиатон 

пешниҳод карда мешаванд.
Чӣ гуна метавонам дафтарчаи тиббӣ дастрас кунам? 
Шумо кор мекунед?

Бале. 
Шумо бояд ба корфармо муроҷиат кунед, ки ӯ бояд ба 

Маркази гигиенӣ ва эпидемиологӣ (ЦгиЭ) ариза нависад 
(суроғаи Маскав ва вилояти Маскав) ва маблағи ин хид-
матрасониро пардохт кунад.

Пас аз он, шумо муоинаи духтурони заруриро мегуза-
ред, санҷишҳоро месупоред ва пас аз 15 рӯз корфармо 
дафтарчаи тиббиро мегирад.

Кай ман онро мегирам? 
Ҳангоми рафтан аз кор шумо метавонед дафтарчаи 

тиббиатонро дар дастатон гиред.
Шумо кор мекунед? 
Не. 
Барои гирифтани дафтарчаи тиббӣ, шумо бояд ба 

Маркази гигиенӣ ва эпидемиологӣ муроҷиат кунед.
Барои ин ба ман чӣ лозим аст?
Шумо бояд ба Маркази гигиенӣ ва эпидемиологӣ 

пешниҳод кунед: 
• ариза;
• Шиноснома.
Баъдан, рӯзи муоинаи тиббӣ барои шумо таъин карда 

мешавад.
Чигуна маълумот дар дафтари тиббӣ хоҳад буд?
Дафтарчаи тиббӣ дорои маълумоти зерин аст:
• вазъи саломатии шумо; 
• эмкуниҳо;
• бемориҳое, ки шуморо азоб медиҳанд;
• мансабҳое, ки қаблан кор кардаед
• муоинаи тиббие, ки қаблан баргузор шуда буд
Кай ман китоби тиббии худро мегирам?
Вобаста аз он, ки шумо барои гирифтани дафтари тиб-

бӣ ба куҷо муроҷиат кардаед, дафтарчаи тиббӣ бо гуза-
шти  1-5 рӯз аз муоинаи маъмулӣ дар муассисаи тиббӣ 
дода мешавад.



14 15

МАЪЛУМОТИ МУФИД
Ҷавобгарии маъмурӣ барои вайрон кардани Қонуни 

муҳоҷират

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

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 4 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 4 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
40 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
25 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
25 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 5 ҳазор 
то 7 ҳазор 
руб.

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

маъмурӣ
Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

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

аз 400 
ҳазор то 1 
млн руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
1 мод. 
18.16 
КҲМ 
ФР

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

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

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Қисми 
2 мод. 
18.16 
КҲМ ФР

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

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

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
70 ҳазор 
руб.

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

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

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

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

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

Шахси 
маъмурӣ

Штраф от 
45 тыс. до 
50 тыс. руб.

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

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ
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Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

Шахси 
маъмурӣ

Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

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

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
500 ҳазор 
то 800 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Ҷиноятҳо

Шахсоне, ки 
ба ҷавоб-

гарӣ кашида 
мешаванд

Чораҳои 
ҷавобгарӣ

Меъёр

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

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

маъмурӣ
Ҷарима аз 
35 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рӯйхати истгоҳҳои асосии роҳи 
оҳани шаҳри Маскав

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

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

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

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

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

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

Хатти тамос бо кормандони роҳи оҳан
8 800 775 00 00 

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

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

+7 (499) 940-08-43

Рақамҳои фрудгоҳҳои шаҳри Маскав 

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

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

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

Рӯйхати сафоратҳо ва консулгариҳои ҷумҳу-
риҳои ИДМ дар Федератсияи Русия

Сафорати Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Федератсияи 
Русия: 

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

Сафорати Ҷумҳурии Арманистон дар Федератсияи 
Русия:

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

Сафорати Ҷумҳурии Қазоқистон дар Федератсияи 
Русия:

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

Сафорати Ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи 
Русия:

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

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

Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи 
Русия: 

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

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

Сафорати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Федератсияи 
Русия:

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

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



34 35

Рӯйхати телефонҳои хадамотҳои фавқулодда:

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

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

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

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

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

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

(танзимгар забонҳои русӣ ва англисиро медонад)

Барои қайд



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:


