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даи даромади ҳадди ақалро барои зиндагӣ дар Русияро 
дошта бошад.

• Ӯҳдадориҳо оид ба иҷро ва риояи Қонунҳо ва Кон-
ститутсияи Федератсияи Русия.

• Аз шаҳрвандии давлати худ даст кашидан, масалан, 
тавассути муроҷиат ба консулгарии кишвари худ дар қа-
ламрави Русия.

• Гирифтани Шаҳодатномаи донандаи забони русӣ.

Мӯҳлати гирифтани шаҳрвандии Русия аз ҷониби 
шаҳрвандони хориҷӣ аз рӯи тартиби умумӣ одатан аз 5 
то 6 сол ва аз он зиёдтарро дар бар мегирад.

Тӯли 5 сол, шаҳрванди хориҷӣ бояд дар Русия бо иҷо-
затномаи иқомати (ВНЖ) Федератсияи Русия зиндагӣ 
кунад ва сипас ҳуҷҷатҳои заруриро барои шаҳрвандӣ 
пешниҳод кунад. Пас аз он, мӯҳлати баррасии ариза дар 
бораи шаҳрвандии Русия ва посух тақрибан 1 солро дар 
бар мегирад.

Барои ба таври умумӣ дарёфт кардани шаҳрвандии 
Русия, шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пеш-
ниҳод кунад:

• ду аризаи пуркардашуда барои гирифтани шаҳрван-
дии Федератсияи Русия аз рӯи намуна;

• ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• нусхаи иҷозатномаи иқомати шаҳрванди хориҷӣ, ки 

онро нотариус тасдиқ кардааст;
• баромадан аз шаҳрвандии давлати қаблӣ (2 нусха);
• маълумотномаи пардохти боҷи давлатӣ;
• нусхаи шаҳодатномаи таваллуд ва ақди никоҳ (агар 

бошад) бо тасдиқи нотариус;
• сурат - 4 дона;
• шаҳодатномаи таҳсил ё дигар сертификат;

Чӣ гуна шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯз-
бекистон, Тоҷикистон метавонанд шаҳрвандии Руси-
яро гиранд?

Ду роҳи ба даст овардани шаҳрвандии Русия вуҷуд дорад:
• низоми умумӣ,
• низоми осонкардашуда.

Тартиби гирифтани шаҳрвандии Русия барои 
шаҳрвандони хориҷӣ вобаста ба мақоми аризадиҳанда 
дар қаламрави Федератсияи Русия ва иҷозатномаҳое, ки 
ӯ аллакай дорад, инчунин дар асоси мавҷудияти асосҳои 
мавҷуда барои гирифтани шаҳрвандии Русия ба тариқи 
оснкардашуда аз ҳам фарқ мекунанд. 

Масалан, тартиби умумӣ дар назар дорад, ки шаҳрван-
ди хориҷие, ки мехоҳад шаҳрвандии Русияро ба даст 
орад, бояд аввал барои гирифтани шаҳрвандӣ иҷозат-
номаи иқомати муваққатӣ (РВП) ва иҷозатномаи иқомат 
(ВНЖ) гирад ва на камтар аз 5 сол дар ҳудуди Русия дар 
асоси иҷозатномаи иқомат зиндагӣ кунад ва танҳо пас 
аз он вай метавонад ариза барои гирифтани шаҳрвандӣ 
пешниҳод кунад.

 
Барои ба таври умум гирифтани шаҳрвандӣ, шаҳрван-

ди хориҷӣ бояд:
• Дар қаламрави Федератсияи Русия ҳадди аққал панҷ 

сол мувофиқи иҷозатномаи истиқомат зиндагӣ кунад. 
То 3 моҳ дар тӯли 1 сол метавонад аз Русия берун баро-
яд. (Истисно, аз рӯи истиқомат танҳо шахсони махсуси 
хизматнишондода дар назди давлати худ мебошанд ва 
онҳое, ки дар ҳудуди ИҶШС зиндагӣ кардаанд/мекунанд, 
дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Федератсияи Русия се 
сол хизмат кардаанд).

• Шаҳрванди хориҷӣ бояд маълумотномаи тасдиқшу-
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• агар насаб ё ном иваз шуда бошад, ҳуҷҷатҳои тас-
диқкунандаи он;

• ҳуҷҷате, ки манбаи расмии даромадро дар Русияро 
тасдиқ мекунад;

• ҳуҷҷати тасдикунандаи донистани забони русӣ 
(шаҳодатномаи таҳсилоти умумии намунаи Федератси-
яи Русия) ё ҶШФСР, ё шаҳодатнома дар бораи супори-
дани имтиҳон);

 • шаҳодатномаҳои таваллуди кӯдакон.

Тартиби осонкардашудаи гирифтани шаҳрвандии 
Федератсияи Русия истиқомати ихтиёрии 5-соларо дар 
асоси иҷозатномаи иқомат дар ҳудуди Русия дар бар на-
мегирад.

 
Ба ибораи дигар, бартариҳои асосии осонкардашу-

даи шаҳрвандии Русия ин аз гирифтани иҷозатномаи 
муваққатии иқомат ё иҷозатномаи иқомат озод ва дар 
асоси онҳо (вобаста аз вазъи ҳар шахс) вақти муайяне 
зиндагӣ накардан, инчунин имкони тезонидани мӯҳлати 
гирифтани шаҳрвандиро дар бар мегирад, ки ин аз 5-6 
сол то 1 сол ё ҳатто камтар оварда мерасонад.

Шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд шаҳрвандиро ба 
тариқи содда дар ҳолатҳои зерин ба даст оранд:

• Аз рӯи таваллуд (дар қаламрави Федератсияи Русия) 
• Дар асоси хати ақди никоҳ бо шаҳрванди Русия
• Донандаи забони русӣ
• Хориҷиёни дорои мақоми «Гуреза»
• Мутахассисони баландихтисос 
• Иштирокчиёни барномаи муҳоҷират
• Дар Иттиҳоди Шӯравӣ ё ҶШФСР таваллудёфта
• Дар Русия ва ё Иттиҳоди Шӯравии собиқ таҳсил кардан.
Ҳамин тариқ, тартиби умумии амалҳо барои ҳамаи хо-

риҷиёне, ки мехоҳанд шаҳрвандии Русияро гиранд, чу-
нин сохта шудааст:

• Муайян кардан лозим аст, ки шумо дар асоси гириф-
тани шаҳрвандии Русия ба кадом гурӯҳ мансуб ҳастед.

• Вобаста аз мақом ва асосҳои худ бастаи ҳуҷҷатҳои 
лозимаро ҷамъ кунед.

 Дар бораи қабули шаҳрвандии Федератсияи Русия 
дар хадамоти муҳоҷирати ВКД ФР ариза нависед. 

• Боҷи давлатиро барои шаҳрвандии Федератсияи Ру-
сия дар ҳаҷми 3500 рубл. супоред. 

• Тамоми бастаи ҳуҷҷатҳоро бо ариза дар бораи 
шаҳрвандӣ ва квитансия дар бораи пардохти боҷи дав-
латӣ ба мақомоти давлатӣ пешниҳод кунед.

• Корманди шӯъбаи муҳоҷират ҳуҷҷатҳои шуморо қа-
бул мекунад, онҳоро тафтиш мекунад ва санад медиҳад, 
ки аризаи шумо барои баррасӣ ба шаҳрвандии Русия 
қабул шудааст.

• Дар сурати посухи мусбат, шиносномаи Федератсияи 
Русияро мегиред.

Чӣ гуна шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, 
Ӯзбекистон, Тоҷикистон метавонанд шаҳрвандии 
Русияро гиранд?

Шумо:
• Дар қаламрави Федератсияи Русия, Иттиҳоди Шӯравӣ 

ё ҶШФСР таваллуд шудаед?
• Оё шумо бо шаҳрванди Федератсияи Русия оиладор 

ҳастед?
• Шумо донандаи забони русӣ эътироф шудаед? 
• Оё шумо мақоми «гуреза»-ро доред?
• Шумо мутахассиси баландихтисос ҳастед? 
• Дар Русия ё собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таҳсил кардаед? 
 Бале. 
Шумо метавонед шаҳрвандии Русияро ба тариқи 
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Бале. 
Шумо ҳадди аққал 5 сол дар Русия бо иҷозатнома 

иқомат зиндагӣ мекунед (то 3 моҳ дар тӯли 1 сол ме-
тавонед аз ҳудуди Русия берун равед)?

Бале. 
Шумо метавонед бо хадамоти муҳоҷирати мащалии 

ВКД (Москва ва вилояти Москва) бо ҳуҷҷатҳои зерин та-
мос гиред:

• Ду аризаи пуркардашуда барои гирифтани шаҳрван-
дии Федератсияи Русия аз рӯи намуна;

• Нусхаи иҷозатномаи иқомат, ки онро нотариус тас-
диқ кардааст;

• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи гирифтани шаҳрван-

дӣ ба тариқи осонкардашуда;
• Даст кашидан аз шаҳрвандии давлати қаблӣ;
 • Квитансия оид ба пардохти боҷи давлатӣ;
• Нусхаи шаҳодатномаҳои таваллуд ва издивоҷ (агар 

бошад), ки онро нотариус тасдиқ кардааст; 
• Сурат - 4 дона;
• Шаҳодатнома ё дигар сертификати таҳсилот;
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи манбаи расмии даромад дар 

Русия;
• Тасдиқи донистани забони русӣ (шаҳодатномаи тащ-

силотии умумии намунаи Федератсияи Русия ё ҶШФСР ё 
шаҳодатномаи супоридани имтиҳон);

• Шаҳодатномаҳои таваллуди кӯдакон (агар бошад);
• Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тағири насаб (дар сурати 

тағир додан).
Мӯҳлати баррасии ариза қариб як сол аст.  
Шумо иҷозатномаи иқомат доред?  
Не. 
Барои гирифтани шаҳрвандии Русия шумо бояд иҷо-

затномаи иқомати муваққатӣ (РВП) ва иҷозатномаи 

осонкардашуда гиред. Ин маънои онро дорад, ки барои 
пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба гирифтани шаҳрвандӣ, лозим 
нест, ки дар Русия 5 сол дар асоси иҷозатномаи иқо-
мат (ВНЖ) зиндагӣ кунед ва мӯҳлати баррасии ариза ва 
гирифтани шаҳрвандӣ зиёда аз 1 солро талаб намеку-
над. Шумо метавонед ба хадамоти маҳалии муҳоҷира-
ти ВКД муроҷиат кунед (Маскав ва вилояти Маскав) бо 
ҳуҷҷатҳои зерин:

• Ду аризаи пуркардашуда барои гирифтани шаҳрван-
дии Русия тибқи намуна;

• Нусхаи иҷозатномаи иқомат, ки онро нотариус тас-
диқ кардааст;

• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи гирифтани шаҳрван-

дӣ ба тариқи соддакардашуда;
• Даст кашидан аз шаҳрвандии давлати қаблӣ; 
• Санад оид ба пардохти боҷи давлатӣ;
• Нусхаи шаҳодатномаҳои таваллуд ва издивоҷ (агар 

бошад), бо тасдиқи нотариус;
• Сурат - 4 дона;
• Шаҳодатнома ё дигар Сертификат дар бораи таҳсил;
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи манбаи расмии даромад дар 

Русия;
• Тасдиқи донистани забони русӣ (шаҳодатномаи таҳ-

силоти умумии Федератсияи Русия ё ҶШФСР, ИҶШС ё 
шаҳодатномаи супоридани имтиҳон);

• шаҳодатномаҳои таваллуди кӯдакон (агар онҳо бошанд);
• Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тағири ном ё насаб (дар 

сурати тағир додан). 
Чӣ гуна шаҳрвандии Русияро метавонанд шаҳрван-

дони Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Тоҷики-
стон ба даст оранд?

Не. 
Шумо иҷозатномаи иқомат доред?  
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   Қонунҳои танзимкунандаи гирифтани шаҳрвандӣ

    Моддаи 11 Қонуни федералӣ аз 31 майи соли 2002 
№ 62-ФЗ «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия»

Соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Русия мешавад: 
а) ҳангоми таваллуд;
б) дар натиҷаи қабул ба шаҳрвандии Федератсияи Русия;
в) дар натиҷаи барқарор кардани шаҳрвандии Феде-

ратсияи Русия;
г) аз рӯи асосҳои дигаре, ки дар Қонуни федералӣ ё со-

зишномаҳои байналмилалии Федератсияи Русия пеш-
бинӣ шудаанд.

Моддаи 12 Қонуни федералӣ аз 31 майи соли 2002 № 
62-ФЗ «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия»

Кӯдак шаҳрвандии Федератсияи Русияро ҳангоми та-
валлуд ба даст меорад, агар дар рӯзи таваллуди кӯдак:

а) ҳарду волидайни ӯ ё яке аз онҳо шаҳрвандии Фе-
дератсияи Русияро дошта бошад (новобаста аз маҳалли 
таваллуди кӯдак);

б) яке аз волидони ӯ шаҳрвандии Федератсияи Руси-
яро дорад, ва волидайни дигар шахси бешаҳрванд аст, 
ё бедарак дониста шуда ё маҳалли ҷойгиршавияш маъ-
лум нест (новобаста аз маҳалли таваллуди кӯдак);

в) яке аз волидони ӯ шаҳрвандии Федератсияи Русия-
ро дошта бошад ва волидайни дигар шаҳрванди хориҷӣ 
бошад, ба шарте, ки кӯдак дар қаламрави Федератсияи 
Русия таваллуд ё агар ба таври дигар ӯ ҳамчун шахси бе-
шаҳрванд дониста шавад; 

г) ҳарду волидайни кӯдак ё яке аз онҳо, ки дар қаламра-
ви Федератсияи Русия зиндагӣ мекунанд, шаҳрвандони 
хориҷӣ мебошанд ё шахсони бешаҳрванд, ба шарте ки 
кӯдак дар қаламрави Федератсияи Русия таваллуд шуда 
бошад ва давлате, ки шаҳрвандаш волидайни ягонаи ӯ 

иқомат (ВНЖ) гиред ва дар ҳудуди Федератсияи Русия 
бо иҷозатномаи иқомат на камтар аз 5 сол зиндагӣ ку-
нед. (истисно барои шаҳрвандоне, ки ба ватани худ хи-
дматҳои махсус кардаанд, онҳое, ки дар кишварҳои па-
сошӯравӣ зиндагӣ кардаанд/мекунанд ва дар қувваҳои 
муссалаҳи Русия 3 сол хидмат кардаанд).   

Шумо ҳадди аққал 5 сол дар Русия бо иҷозатномаи 
иқомат зиндагӣ доред (дар 1 сол то 3 моҳ метавон аз 
Русия берун рафт)?

Не. 
Барои гирифтани шаҳрвандии Русия шумо бояд иҷо-

затномаи иқомати муваққатӣ (РВП) ва иҷозатномаи иқо-
мат (ВНЖ) гиред. Пас аз гирифтани иҷозатномаи иқомат, 
бояд дар Русия на камтар аз 5 сол зиндагӣ кунед ва пас 
аз он метавонед барои гирифтани шаҳрвандии Русия 
муроҷиат кунед.  
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мебошад ба кӯдак шаҳрвандии худро намедиҳад.
Кӯдаке, ки дар қаламрави Федератсияи Русия қарор 

дорад ва волидонаш номаълуманд, шаҳрванди Феде-
ратсияи Русия дониста мешавад, агар волидон дар да-
воми шаш моҳи пас аз пайдо кардани ӯ ҳозир нашаванд.

Моддаи 13. Тартиби умумии Қонуни федералӣ аз 31 
майи соли 2002 № 62-ФЗ «Дар бораи шаҳрвандии Феде-
ратсияи Русия»

Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки ба 
синни ҳаждаҳсолагӣ расидаанд ва ҳуқуқи интихоб кар-
дан доранд, ҳақ доранд дар бораи қабули шаҳрвандии 
Федератсияи Русия ба таври умум муроҷиат кунанд, ба 
шарте, ки ба ин гуруҳ шомил бошанд:

а) дар қаламрави Федератсияи Русия аз рӯзи гирифта-
ни иҷозатномаи иқомат то рӯзи пешниҳоди ариза дар 
бораи қабули шаҳрвандии Федератсияи Русия муддати 
панҷ сол ба таври доимӣ зиндагӣ карда бошад. Давоми 
истиқомат дар қаламрави Федератсияи Русия, агар шахс 
дар муддати на зиёда аз се моҳ дар давоми як сол аз Фе-
дератсияи Русия баромада бошад, доимӣ ҳисобида ме-
шавад.

Мӯҳлати истиқомат дар қаламрави Федератсияи Русия 
барои шахсоне, ки то 1 июли соли 2002 ба Федератси-
яи Русия омадаанд ва иҷозатномаи иқомат надоранд, аз 
рӯзи бақайдгириашон дар ҷои истиқомат ҳисоб карда 
мешавад;

б) ба зима гирифтани риояи Конститутсияи ва қонунгу-
зории Федератсияи Русия;

в) манбаи даромади қонунӣ барои зиндагӣ дошта бошад; 
д) бо забони русӣ ҳарф зада тавонад; 
тартиби муайян кардани сатҳи дониши забони руси-

ро низомнома дар бораи тартиби баррасии масъалаҳои 
шаҳрванди Русия муқаррар менамояд.

Дар сурати мавҷуд будани ҳадди аққал яке аз ҳолатҳои 
зер, мӯҳлати истиқомат дар қаламрави Федератсияи Ру-
сия то як сол кам карда мешавад:

а) шахсе, ки дар соҳаи илм, техника ва фарҳанг дасто-
вардҳои баланд дорад: касб ё тахассуси ӯ барои Феде-
ратсияи Русия лозима дониста мешавад;

б) ба шахсе, ки дар қаламрави Федератсияи Русия па-
ноҳгоҳи сиёсӣ дода шудааст;

в) бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории феде-
ралӣ ҳамчун гуреза эътироф шудани шахс.

Шахсе, ки дар назди Федератсияи Русия хидматҳои 
махсус дорад, метавонад ба шаҳрвандии Федератсияи 
Русия бе риояи шартҳои дар қисми якуми ҳамин модда 
пешбинишуда қабул карда шавад.

Шаҳрвандони давлатҳое, ки ба ҳайати ИҶШС дохил 
буданд ва тибқи шартнома дар сафҳои Қувваҳои Мусал-
лаҳи Федератсияи Русия, дигар қӯшунҳо ё ҷузъу томҳои 
ҳарбӣ ҳадди аққал се сол хизмати ҳарбиро адо кардаанд, 
ҳуқуқ доранд, ки барои қабул ба шаҳрвандии Русия би-
дуни риояи шартҳои банди «а»-и қисми якуми моддаи 13 
Қонуни федералӣ аз 31 майи соли 2002 № 62-ФЗ «Дар 
бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия» ва бе пешниҳо-
ди иҷозатномаи иқомат муроҷиат кунанд.

Моддаи 14 Қонуни федералӣ аз 31 майи соли 2002 № 
62-ФЗ «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия»

Ашхоси бешаҳрванде, ки ба синни ҳаждаҳсола раси-
даанд ва қобилияти ҳуқуқӣ доранд, ҳақ доранд дар бо-
раи қабул ба шаҳрвандии Федератсияи Русия дар шак-
ли осонкардашуда муроҷиат кунанд, агар ин шахсон 
шаҳрвандии ИҶШС дошта бошанд, дар давлатҳои, ки 
ба ҳайати Иттиҳод дохил буданд зиндагӣ кардаанд ва ё 
зиндагӣ мекунанд, аммо шаҳрвандии он кишварро на-
гирифтаанд.
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Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде, ки 
дар қаламрави Федератсияи Русия доимӣ истиқомат ме-
кунанд, ҳуқуқ доранд бо тартиби осонкардашуда барои 
шаҳрвандии Федератсияи Русия муроҷиат кунанд:

а) дар қаламрави ҶШФСР таваллуд шуда, шаҳрвандии 
собиқ ИҶШС дошта буданд;

б) на камтар аз се сол бо шаҳрванди Федератсияи Ру-
сия, ки дар қаламрави Федератсияи Русия истиқомат ме-
кунад, ақди никоҳ дошта бошад;

в) писар ё духтари қобилиятноке дошта бошад, ки ба 
синни ҳаждаҳсолагӣ расидааст ва шаҳрванди Федерат-
сияи Русия бошад;

г) фарзанди шаҳрванди Федератсияи Русия дошта бо-
шад - агар падар ё модари дигари ин кудак, ки шаҳрван-
ди Федератсияи Русия аст, фавтида бошад ё бо қарори 
ҳукми қонунӣ пайдокардаи суд бедарак, гумшуда эъти-
роф шуда бошад, маҳдудияти қобилияти меҳнатӣ ё маъ-
юб бошад, аз ҳуқуқҳои падарӣ ё модарӣ маҳрум ё маҳдуд 
карда шуда бошад;

д) доштани писар ё духтаре, ки шаҳрвандони Федерат-
сияи Русия мебошанд, ба синни ҳаждаҳсола расидаанд 
ва бо қарори суд дорои қобилияти меҳнатӣ нестанд ва 
ё дорои маҳдудияти қобилияти меҳнатӣ эътироф шуда-
анд, агар волидайни дигари ин шаҳрванди Федератси-
яи Русия фавтида бошад ё бо қарори суд бедарак, ғайри 
қобили меҳнат ё дорои маҳдудияти қобилияти меҳнатӣ, 
маҳрум аз ҳуқуқи волидайнӣ ё маҳдудияти ҳуқуқи воли-
дайнӣ эътироф шуда бошад;

е) баъди 1 июли соли 2002 аз рӯи барномаҳои таҳси-
лоти касбии давлатие, ки дар муассисаҳои Федератсия 
Русия ва дар ҳудуди Русия акредитасияи шудаанд, ҳуҷҷа-
ти тасдиқкунандаи хатми таҳсилоти касбиро гирифтаед 
ва он муассиса то ҳол ва ё то як сол пеш аз пешниҳо-
ди ҳуҷҷатҳои шумо фаъолияташро давом дода бошад. 

Дар ин ҳолат нисбати чунин ашхоси хориҷӣ  ва ё бе-
шаҳрванд аз ҷониби корфармо бояд ба Фонди нафақаи 
Русия пардохти суғуртавӣ супурда мешавад.  

ж) соҳибкори инфиродӣ ҳастед ва фаъолияти соҳибко-
риро дар Федератсияи Русия на камтар аз се соли қабл 
аз пешниҳоди ариза дар бораи қабули шаҳрвандии Фе-
дератсияи Русия, дар намудҳои фаъолияти иқтисодии 
муқаррарнамудаи Ҳукумати Русия ба таври доимӣ анҷом 
додаед. Ҳамзамон, дар давраи муқарраршуда, маблағи 
андозҳо ва пардохтҳое, ки чунин шаҳрвандон ва ашхос 
дар ҳар як соли тақвимӣ мутобиқи қонунгузории андоз 
ва пардохтҳо супурдает (ба истиснои андоз аз амволи 
шахсони воқеӣ, андози замин, андози нақлиёт , боҷи 
давлатӣ ва тибқи қонунгузории андозҳо ва пардохтҳо 
дар давраи муқарраршуда, баргардонидани маблағҳои 
барзиёд супоридашуда ва (ё) аз ҳад зиёд ситонидашуда) 
ва саҳмҳои суғуртавӣ ба Фонди нафақаи Федератсияи 
Русия на камтар аз 1 миллион рублро ташкил диҳанд;

з) сармоягузороне, ки ҳиссаашон ба сармояи оинно-
мавӣ (ҷамъшуда)-и шахси ҳуқуқии Русия, ки дар қаламра-
ви Федератсияи Русия дар намудҳои фаъолияти иқтисо-
дии муқаррарнамудаи Ҳукумати Федератсияи Русия амал 
мекунад ва на камтар аз 10 фоизро тайи се соли охир 
ташкил медиҳад ба шаҳрвандии Федератсияи Русия ме-
тавонанд пешниҳод кунанд. Ҳамзамон, ҳаҷми сармояи 
оинномавӣ (ҷамъшуда)-и чунин шахси ҳуқуқӣ бояд на 
камтар аз 100 миллион рублро ташкил диҳад ва дар дав-
раи муайян маблағи пардохтҳо ва пардохтҳое, ки чунин 
шахси ҳуқуқӣ дар ҳар як соли тақвимӣ мутобиқи қонунгу-
зорӣ дар бораи андозҳо ва пардохтҳо (ба истиснои боҷи 
давлатӣ ва баргардонидани маблағҳои барзиёд супори-
дашуда ва (ё) барзиёд ситонидашуда) ва саҳмҳои суғур-
та ба Фонди нафақаи Федератсияи Русия, ки мутобиқи 
қонунгузории андоз ва пардохтҳо дар давраи муайян на 
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камтар аз 6 миллион рубл аст, ташкил диҳад; 
и) на камтар аз 1 сол фаъолияти меҳнатӣ дар Федерат-

сияи Русия аз рӯи ихтисосҳое (касбҳое, вазифаҳое), ки ба 
рӯйхати касбҳо (ихтисосҳо, вазифаҳо)-и шаҳрвандони 
хориҷӣ дохил карда шудаанд, ҳангоми пешниҳоди ари-
за дар бораи қабули шаҳрвандии Федератсияи Русия 
дошта бошад. Хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ - му-
тахассисони соҳибихтисос, ки ҳуқуқи ба шаҳрвандии Фе-
дератсияи Русия қабул шуданро доранд ба тариқи осон-
кардашуда, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи федералии 
масъули таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва танзими 
ҳуқуқӣ дар соҳаи шуғл ва бекорӣ тасдиқ карда шуда-
аст ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд. Ҳамзамон, дар мӯҳлати 
муқарраршуда нисбат ба чунин шаҳрвандони хориҷӣ ва 
шахсони бешаҳрвандӣ, корфармо бояд саҳмҳои суғур-
тавиро ба Фонди нафақаи Федератсияи Русия пардохт 
кунад;

к) ҳадди аққал як волидайн дошта бошад, ки шаҳрван-
ди Федератсияи Русия бошад ва дар қаламрави Феде-
ратсияи Русия зиндагӣ кунад;

л) шаҳрванди Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Қазоқи-
стон, Ҷумҳурии Молдова ё Украина бошад.

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 нишонаҳои 
ҷазои ҷиноятӣ надошта 
бошанд

Шахси маъ-
мурӣ

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 маъ-
мурӣ

Ҷарима аз 
45 ҳазор то 
50 ҳазор 
руб.

Шахси ҳуқуқӣ Ҷарима аз 
400 ҳазор 
то 500 
ҳазор руб.

Соҳибкори 
инфиродӣ

Иҷро накардани ӯҳда-
ториҳо дар робита бо 
бақайдгирии муҳоҷи-
ратӣ, агар ин амалҳо 
нишонаҳои ҷазои ҷи-
ноятии 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 маъ-
мурӣ

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 маъ-
мурӣ

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 
бардурӯғ дар бораи 
мақсади будубош дар 
Русия ҳангоми пур кар-
дани ҳуҷҷатҳо барои 
вуруд ба Федератсияи 
Русия 

Шахси маъ-
мурӣ

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 маъ-
мурӣ

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 коргарони 
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 маъ-
мурӣ

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 огоҳинома 
мутобиқи қонуни феде-
ралӣ лозим бошад 

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 2 ҳазор 
то 5 ҳазор 
руб.

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

Шахси маъ-
мурӣ

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 Русия, ки 
дар Маскав, Санкт-Пе-
тербург,
вилоятҳои Маскав ё 
Ленинград баррасӣ 
мешавад

Шаҳрванд Ҷарима 
аз 5 ҳазор 
то 7 ҳазор 
руб.

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

мурӣ
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 маъ-
мурӣ

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 қои-
даҳои ҷалби хориҷиён 
ба кор дар муасси-
саҳои 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 соҳибкори ин-
фиродии ҷои савдо дар 
қаламрави иншооти 
тиҷоратӣ (аз ҷумла маҷ-
мааи савдо), истеҳсолӣ, 
анбор, савдо, офис, 
дигар биноҳо ба хо-
риҷие, ки ба фаъолияти 
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 маъ-
мурӣ

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 маъ-
мурӣ

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 маъ-
мурӣ

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 маъ-
мурӣ

Штраф от 
45 тыс. до 
50 тыс. руб.

Шахси ҳуқуқӣ Штраф от 
800 тыс. 
до 1 млн 
руб. либо 
админи-
стративное 
приоста-
новление 
деятельно-
сти 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 қо-
нунҳои федералӣ талаб 
карда шавад 

Шахси маъ-
мурӣ

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 маъ-
мурӣ

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 беиҷозат хо-
риҷ кардани шаҳрван-
ди хориҷӣ аз ташки-
лоти таълимӣ, агар 
чунин огоҳинома тибқи 
қонунҳои федералӣ 
талаб карда шавад 

Шахси маъ-
мурӣ

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 маъ-

мурӣ
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 ҷумҳуриҳои 
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

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)



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:


