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Расми 1 – Патент

Расми 2 – РССИ (СНИЛС)

Чӣ гуна шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, 
Ӯзбекистон, Тоҷикистон метавонанд дар Федерат-
сияи Русия қонунӣ кор кунанд?

• Чӣ гуна дар Федератсияи Русия қонунӣ кор кардан 
мумкин аст?

• Барои ин кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд? 
• Чӣ тавр ман онҳоро ба даст оварда метавонам?

Шаҳрвандоне, ки барои кор кардан аз Қазоқистон ва 
Қирғизистон ба Федератсияи Русия омадаанд, ба патент 
ё иҷозати дигари кор дар қаламрави Федератсияи Русия 
ниёз надоранд. Онҳо фаъолияти худро танҳо дар асоси 
шартномаи меҳнатӣ бо корфармо (ба мӯҳлати на зиёда 
аз 12 моҳ баста мешавад) анҷом медиҳанд. Аммо, барои 
амалисозии фаъолияти меҳнатӣ лозим меояд, ки дар қа-
ламрави Федератсияи Русия рақами муаянкунандаи ан-
дозсупоранда (РМА (ИНН)) ва Рақами суғуртаи суратҳи-
соби инфиродӣ (РССИ (СНИЛС))  гиранд (ҳадафи асосии 
ин ҳуҷҷатҳо ва тартиби гирифтани онҳо дар поён овар-
да шудааст).

Шаҳрвандони Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, ки барои 
кор ба Федератсияи Русия меоянд, бояд патент гиранд 
(Расми 1). Инчунин, барои кор ба онҳо низ РССИ (расми 
2) ва РМА (расми 3) лозим мешавад. 
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Расми 3 – РМА (ИНН)

Патент чист ва чӣ гуна онро гирифтан мумкин 
аст?

ПАТЕНТ – ҳуҷҷатест, ки дар қаламрави Федератсияи Ру-
сия ба хориҷиён ҳуқуқи кор кардан медиҳад.

ПАТЕНТ аз ҷониби шӯъбаи маҳалии Идораи хадамоти 
федералии муҳоҷират (ИХФМ-УФМС) дар маҳалли сабти 
ном дода мешавад.

 Барои гирифтани патенти корӣ дар Федератсияи 
Русия кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд?

Барои гирифтани патент ба шаҳрвандони Тоҷикистон 
ва Ӯзбекистон инҳо лозиманд:

• Аз муоинаи тиббӣ гузаштан;
• Имтиҳон дар бораи донистани забони русӣ, таърих 

ва қонунгузории Русияро супурда шаҳодатномаашро ги-
рифтан;

• Полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (шартнома ё по-
лис) барои тамоми давраи кор дар Федератсияи Русия 
гирифтан;

• Дар давоми моҳ андоз аз даромади шахсӣ барои па-
тент пардохт кардан;

• Тарҷума ва тасдиқи нотариалии шиноснома ба за-
бони русӣ;

• Пур кардани ариза барои гирифтани патенти корӣ  
(дар варақаи шакли муқарраршуда, ки бояд дар ИХФМ 
гирифта шавад);

• Аксбардорӣ;
• Ба сифати андозсупоранда сабти ном шуда, РМА ги-

рифтан;
• Аз муоинаи нусхабардории изи ангушт гузаштан (дар 

вақти бақайдгирии патент - бевосита дар Идораи ХФМ);

Ҳамин тариқ, на дертар аз 30 рӯзи тақвимӣ аз лаҳзаи 
вуруд ба қаламрави Федератсияи Русия, шаҳрвандони 
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон (муҳоҷирони меҳнатӣ) бояд 
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ба шӯъбаи маҳалии ХФМ бораи гирифтани патенти корӣ 
бо ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат кунанд:  

• Ариза барои гирифтани патент;
• Тарҷумаи шиноснома бо тасдиқи нотариалӣ ба забо-

ни русӣ;
• Нусхаи бақайдгирии муваққатии шаҳрванди хориҷӣ, 

барои тасдиқ санади асл пешниҳод мешавад;
• Нусхаи корти муҳоҷиратии шаҳрванди хориҷӣ, ки 

ҳангоми ворид ба марз гирифта шудааст, бо зикри мақ-
сади будубош - «кор кардан» нусхаи асл барои санҷиш 
пешниҳод мешавад;

• Маълумотномаҳои тиббӣ - натиҷаи супоридани ташхи-
си тиббӣ оид ба набудани бемориҳои махсусан хатарнок;

• Нусхаи Шартнома ё полиси суғуртаи тиббии ихтиёрӣ 
- нусхаи аслӣ барои тасдиқ пешниҳод мешавад;

• Ду акси 30мм * 40мм;
• Шаҳодатнома дар бораи донистани забони русӣ, таъ-

рих ва қонунгузории Русия;
• Нусхаи шаҳодатномаи бақайдгирӣ ба сифати андо-

зсупоранда (РМА), барои тасдиқ нусхаи асл пешниҳод 
мешавад.

Дар давоми 10 (даҳ) рӯзи корӣ аз санаи пешниҳоди 
ҳуҷҷатҳо, ХФМ патентро омода карда медиҳад. 

Ҳангоми гирифтани патент бояд ҳуҷҷати тасдиқкунан-
даи супоридани андоз аз даромад (нусхаи квитансия, 
шакли аслӣ барои санҷиш), ташхиси нусхабардории 
изи ангушт (бевосита дар Идораи ХФМ) пешниҳод карда 
мешавад. Патент ба мӯҳлати то 1 сол бо ҳуқуқи тамдид 
(бидуни тарки марзи Русия) барои 1 соли дигар дода ме-
шавад, ба шарте ки ҳуҷҷатҳои барқароркунии патент пе-
шакӣ (на камтар аз 1 моҳ пеш аз вақти ба охир расидани 
мӯҳлати эътибори он) пешниҳод карда шаванд.

РМА-ро чӣ гуна ва аз куҷо гирифтан мумкин?   
Ин барои чӣ лозим аст?
РМА барои амалисозии ҳама гуна пардохтҳои ҳатмии 

соҳаи андоз ва пардохти музди меҳнати коргар аз ҷо-
ниби корфармо зарур аст. Азбаски дар ҷараёни фаъо-
лияти меҳнатии худ дар қаламрави Федератсияи Русия 
шаҳрванди хориҷӣ даромад (музди меҳнат) мегиранд, 
ӯҳдадории супоридани андоз аз даромади шахсони 
воқеӣ дар қаламрави Федератсияи Русия ба миён мео-
яд. Пардохти андоз бидуни сабти ном дар мақомоти ан-
доз бо додани РМА (рақами мушаххаси андозсупоранда) 
ғайриимкон аст.

Барои гирифтани РМА шумо бояд ба мақомоти аслии 
андоз - Хадамоти федералии андоз бо шиносномаи аслӣ 
ва асноди сабти ном муроҷиат кунед ва дар шакли пеш-
ниҳодкардаи мақомоти андоз анкетаи дахлдорро пур 
кунед.

Далели гирифтани РМА аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ 
бо додани асноди бақайдгирии шахси воқеӣ (шаҳрван-
ди хориҷӣ) дар мақомоти андоз тасдиқ карда мешавад 
(расми 3).

Чӣ гуна ва аз куҷо РССИ (СНИЛС) гирифтан мумкин 
аст?  

Ин барои чӣ лозим аст?

РССИ – ин ихтисорест, ки рақами суғуртаи суратҳисоби 
инфиродиро ифода мекунад, ки ба шахс ҳангоми дохил 
шудан ба системаи суғуртаи нафақаи Русия дода мешавад.

Додани РССИ ба шахси хориҷӣ маънои сабти он дар 
системаи суғуртаи давлатии нафақаро дорад.
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РССИ барои пешниҳоди ҳисоботи кормандони хо-
риҷӣ аз ҷониби корфармо ба Фонди нафақаи Федерат-
сияи Русия, инчунин пардохти ҳиссаи нафақа ва суғурта 
зарур аст.

Барои мустақилона гирифтани шаҳодатномаи суғурта, 
шаҳрванди хориҷӣ бояд ба хадамоти Фонди нафақа дар 
ҷои истиқомати муваққатӣ ё доимии худ муроҷиат кунад.

Барои бақайдгирии РССИ шумо бояд шиноснома ва 
асноди сабти будубоши худро пешниҳод кунед инчунин 
анкетаи пешниҳодкардаи фондро пур кунед. Метаво-
нанд аз шумо нишон додани ҳууҷҷати асоси будубош 
дар Федератсияи Русияро талаб кунанд (патент ё шарт-
номаи меҳнатӣ).

Худи шаҳодатномаи суғуртаи давлатии нафақа (расми 
2), ки дар он “СНИЛС” нишон дода шудааст, ба шаҳрванди 
хориҷӣ пас аз ба қайд гирифтан - худи ҳамон рӯз, аз ҷони-
би кормандони Фонди нафақа дода мешавад. РССИ ва ё 
СНИЛС ба шаҳрванди хориҷӣ шахсан дода мешавад.

МУҲИМ!
Барои вайрон кардани меъёрҳои меҳнат, инчунин 

қоидаҳои ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба Федератсияи 
Русия, Кодекси маъмурии Федератсияи Русия (Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия) наму-
дҳои зерини ҷавобгариро пешбинӣ мекунад:

Ҷалби шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд ба-
рои кор дар Федератсияи Русия, агар ин шаҳрванди 
хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд иҷозатномаи кор ё па-
тент надошта бошад, агар чунин иҷозат ё патент муто-
биқи қонунҳои федералӣ лозим бошад ё ба фаъолияти 
меҳнатӣ дар Федератсияи Русия шаҳрванди хориҷӣ ё 
шахси бешаҳрвандро аз рӯи ихтисос (ихтисос, вазифа, 

намуди фаъолияти меҳнатӣ), ки дар иҷозатномаи кор ё 
патент нишон дода нашудааст, агар дар иҷозатнома ё 
патент маълумот дар бораи касб (ихтисос, вазифа, навъи 
меҳнат) мавҷуд бошад фаъолият ё ҷалби шаҳрванди хо-
риҷӣ ё шахси бешаҳрванд ба кор берун аз сохтори му-
ассисаи Федератсияи Русия, ки дар қаламрави он ба ин 
шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд иҷозатномаи 
кор, патент ё иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дода 
нашудааст боиси чунин ҷаримаҳо ва ҷавобгарии  маъ-
мурӣ мегарданд: 

•  барои шаҳрвандон — дар ҳаҷми аз ду ҳазор то панҷ 
ҳазор рубл; 

• барои шахсони мансабдор — аз бисту панҷ ҳазор то 
панҷоҳ ҳазор рубл; 

• барои шахсони ҳуқуқӣ  — аз дусаду панҷоҳ ҳазор то 
ҳаштсад ҳазор рубл ё боздошти маъмурии фаъолият ба 
мӯҳлати аз чордаҳ то навад рӯз.

Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои патент
Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои патент чӣ 

гуна аст?
Шумо бояд дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи вуруд 

ба қаламрави Русия барои гирифтани патент ариза пеш-
ниҳод кунед.

Агар аз рӯзи вуруди ман ба Федератсияи Русия зиёда 
аз 30 рӯз гузашта бошад, чӣ гуна метавонам ба гирифта-
ни патент муроҷиат кунам?

Шумо метавонед барои гирифтани патент муроҷиат 
кунед, аммо барои вайрон кардани мӯҳлати пешниҳоди 
ариза бояд ҷаримаи маъмурӣ пардохт кунед. Маблағи 
ҷарима аз 10000 то 15000 рубл аст. 

Баъди гирифтани патент кай ба кор шурӯъ кардан 
лозим

Пас аз чанд вақт баъди гирифтани патент бояд 
ман кор пайдо кунам?
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Тибқи қонунгузории Федератсияи Русия, шумо бояд 
дар давоми ду моҳ пас аз гирифтани патент ба кор да-
роед. Дар ин муддат, ба шумо лозим аст, ки барои кор 
/ хидматрасонӣ бо корфармо шартномаи меҳнатӣ ё 
шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ бандед ва нусхаи онро 
ба Хадамоти муҳоҷират (Маскав, вилояти Маскав) пеш-
ниҳод кунед.

Чӣ гуна нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Хадамоти 
муҳоҷират фиристодан мумкин аст?

Шумо метавонед нусхаи шартномаи меҳнатиро пеш-
ниҳод кунед: 

• шахсан рафтан ба идораи маҳалии федералии 
муҳоҷират, ки патент додааст;

• тавассути почтаи фармоишӣ бо огоҳиномаи расони-
дан ба хадамоти муҳоҷирате, ки патент додааст.

Агар ман дар давоми ду моҳ нусхаи шартномаи 
меҳнатиро пешниҳод накунам, чӣ мешавад?

Дар ин ҳолат, патенти шумо метавонад бекор карда ша-
вад. Бекор кардани патент маънои маҳрум кардан аз ҳуқуқи 
кор дар қаламрави Федератсияи Русияро дорад ва барои 
қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ асос мешавад. Дархости 
нав барои додани патентро танҳо пас аз як соли бекор кар-
дани патенти қаблӣ пешниҳод кардан мумкин аст. 

Шумо дар куҷо бо патент кор карда метавонед?
Ман мехоҳам дар Федератсияи Русия кор кунам. Оё 

ба ман патент лозим аст?
Оё шумо дар минтақаи истиқоматиатон дар қаламра-

ви Федератсияи Русия иҷозатнома иқомати муваққатӣ 
(минбаъд ИИМ - РВП) гирифтаед?

Бале.
Барои кор дар қаламрави Федератсияи Русия ба шумо 

гирифтани патент лозим нест, аммо шумо метавонед 
фаъолияти меҳнатиро танҳо дар минтақае, ки ИИМ дода 
шудааст, иҷро кунед.

Не.
Тибқи қонунҳои Федератсияи Русия, ҳар як шаҳрванди 

хориҷӣ, ки бидуни раводид ба Федератсияи Русия меояд 
ва дар қаламрави Русия фаъолияти меҳнатӣ анҷом ме-
диҳад, бояд барои кор кардан патент гирад.

Пас аз гирифтани патент дар куҷо кор карда ме-
тавонам?

Шумо метавонед бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии мин-
тақае, ки патент гирифтаед, кор кунед.

Чӣ мешавад, агар ман дар як минтақа патент гириф-
та бошам ва дар минтақаи дигар ҷои кор пайдо кунам?

Шумо бояд ба гирифтани патенти нав дар минтақае, 
ки кори пайдокардаи шумо ҷойгир аст, ҳуҷҷат пеш-
ниҳод кунед.

Чӣ гуна патентро тамдид кардан мумкин аст
Барои тамдид кардани патенти корӣ чӣ бояд кард?
Барои тамдид кардани патент шумо ҳадди аққал 10 

рӯзи корӣ (беҳтараш 20-30 рӯз) пеш аз анҷоми мӯҳлати 
он ба Сарраёсати хадамоти федералии муҳоҷирати Ва-
зорати корҳои дохилӣ (Маскав, вилояти Маскав) муроҷи-
ат кунед ва ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

• Ариза барои тамдиди патент; 
• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
• Корти муҳоҷират бо нишон додани кор ҳамчун мақ-

сади вуруд ба Федератсияи Русия;
• Ҳуҷҷатҳои пардохти андоз аз даромад дар шакли 

пешпардохт;
• Шартномаи суғуртаи тиббии ихтиёрӣ (полис);
• Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷуд набудани нашъа-

мандӣ ва бемориҳои сироятӣ, ки ба Рӯйхати бемориҳое 
дохил карда шудаанд, ки барои дигарон хатар доранд;

• Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи донистани забони русӣ, дони-
стани таърих ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Русия;

• Дархости корфармо дар бораи тамдиди патент; 
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• Шартномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқию шаҳрвандӣ дар бораи 
иҷрои кор ё пешниҳоди хидматрасониҳо (барои онҳое, 
ки фаъолияти касбияшон бақайдгирии давлатӣ ва / ё ги-
рифтани иҷозатномаро талаб мекунад).  

Кай ба ман патенти тамдидшуда дода мешавад?
Шумо на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳо-

ди дархости тамдиди патент метавонед патенти нав ё 
огоҳинома дар бораи радди тамдиди онро гиред.

Ба кадом муҳлат патенти худро тамдид карда ме-
тавонам?

Шумо метавонед патентро ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ 
тамдид кунед.

Оё ман метавонам дубора барои тамдиди патент 
муроҷиат кунам, агар бори аввал дархости маро рад 
карда бошанд?

Шумо барои тамдиди такрори танҳо баъди як сол му-
роҷиат карда метавонед.

Кай барои тамдиди патент муроҷиат кардан ло-
зим аст? 

Кай ва ба куҷо ман бояд барои тамдиди патент му-
роҷиат кунам?

Шумо метавонед патентро дар шуъбаи маҳалии хада-
моти федералии муҳоҷиратии раёсати ВКД, ки ба шумо 
патент додааст, дубора тамдид кунед. Ин бояд на дертар 
аз 10 рӯзи корӣ аз санаи ба охир расиии муҳлати патент 
(12 моҳ) бошад.

Дар Маскав, барои дубора тамдид кардани муҳлати 
патент, шумо метавонед ба Муассисаи давлатии буҷе-
тии «Маркази муҳоҷират» муроҷиат намоед (Маскав, ви-
лояти Маскав), тавсия медиҳем, ки ин корро на дертар 
аз 20 рӯзи корӣ аз лаҳзаи то ба охир расидани муҳлати 
патент оғоз кунед. Ин бо он алоқаманд аст, ки кормандо-
ни Маркази муҳоҷират бояд интизори натиҷаи ташхиси 
тиббӣ мешаванд ва баъди омодашваии натиҷа бастаи 

ҳуҷҷатҳоро барои тамдид ба хадамоти федеролии раё-
сати ВКД Русия пешниҳод мекунанд.

Бозпас додани патенти тамдидшуда чӣ қадар 
вақт мегирад? 

Шумо патенти нави тамдидшударо ё огоҳинома дар 
бораи радди тамдиди онро на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз 
рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо мегиред.

Патенти аз нав тамдидшуда муҳлаташ чӣ қа-
дар аст?

Патент ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ тамдид карда мешавад. 
Азнавбақайдгирии патенти корӣ дар Маскав барои 

кор дар вилояти Маскав
Ман дар Маскав патент дорам. Оё барои кор дар вило-

яти Маскав онро азнавбақайдгирӣ карда метавонам?
Не, патент азнавбақайдгирӣ карда намешавад. Барои 

кор дар вилояти Маскав ба шумо патенти нав гирифтан 
лозим аст.

Барои кор дар вилояти Маскав аз куҷо патент ги-
рифтан мумкин аст?

Бақайдгирӣ ва додани патент дар Маркази ягонаи 
муҳоҷиратии вилояти Маскав воқеъ дар суроғаи: вилояти 
Маскав, ноҳияи Красногорск, к /о Путилково, 69 км «МКАД» 
БП «Гринвуд», корпуси 5 ва 6 амалӣ карда мешавад. 

Оё ман метавонам барои кор дар вилояти Маскав бо 
сабтномаи будубош дар ҳудуди Маскав патент гирам?

Бале, шумо метавонед ба Маркази ягонаи муҳоҷирати 
вилояти Маскав барои бақайдгирии патент дар асоси 
сабти будубош дар ҳудуди Маскав муроҷиат кунед. Дар 
ин ҳолат Шумо танҳо дар вилояти Маскав кор карда ме-
тавонед.

Баргардонидани андоз аз даромади шахсӣ / пешпар-
дохте, ки барои патент супурда шудааст

Чӣ гуна ман метавонам андоз аз даромади шахсӣ / 
пешпардохт барои патентамро баргардонам?
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Барои баргардонидани андози даромади шахсӣ / 
пешпардохт барои патент, ба шумо лозим аст, ки ба 
идораи минтақавии андози маҳалли истиқомат муроҷи-
ат намоед ё ба воситаи рақами ройгони маркази тамос 
занг занед. ХФА-и Русия 8-800-222-2222.

Шумо расман кор мекунед? 
Бале.
Шумо мехоҳед, ки андози даромади шахсӣ ё пешпар-

дохти супурдаатонро худатон мустақилона ё тавассути 
корфармо баргардонед?

Мустақилона
Барои баргардонидани маблағҳо ба шумо ҳуҷҷатҳои 

зерин лозиманд:
• Ариза дар бораи бозпас гардонидани пешпардохт;
• Эъломияи андоз 3-НДФЛ; 
• Шаҳодатномаи 2-НДФЛ;
• Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи пешпардохти ҳармоҳа ба-

рои патент.
Тавассути корфармо
Барои ин корфармо бояд:
• Ариза оид ба баргардонидани андози даромад аз 

шахсони воқеиро пур кунад ва ба Хадамоти Федералии 
Андоз фиристад;

• Пешниҳоди дархост ба Хадамоти федералии андоз:
• Нусхаҳои квитансияҳои пардохт барои патент; 
• Эъломияи 3-НДФЛ.
Пас аз 10 рӯз, ба корфармои шумо огоҳнома дар бораи 

баргардонидани андози даромади шахсии шумо дода 
мешавад. Дар асоси он, ӯ андози даромади шуморо ни-
гоҳ медорад ва ба суратҳисобатон интиқол медиҳад.

Не.
Баргардонидани андози даромади шахсӣ / пешпардохт 

барои патент танҳо ҳангоми кори расмӣ имконпазир аст.
Чӣ қадар маблағи андози супурдашуда аз даромади 

шахсӣ баргардонида мешавад? 
Шумо метавонед барои баргардонидани андози да-

ромади шахсӣ ҳамон миқдори супурдаатонро нишон 
диҳед, на зиёдтар аз андозаи ҳармоҳаи пешпардохте, 
ки шумо тибқи патент пардохт карда будед. Маблағи 
умумии ҷуброн аз даромади шумо вобаста аст. Дар мин-
тақаҳои мухталиф ҳаҷми пардохт гуногун аст, бинобар 
ин, баргардонидани андоз аз даромад ба миқдори гу-
ногун сурат мегирад. Шумо метавонед маблағи дақиқро 
тавассути тамос бо идораи минтақавии андози маҳали 
будубош ё рақами ройгони маркази тамосии Хадамоти 
федералии андози Русия 8-800-222-2222 муайян кунед.

Оё дар дигар минтақаҳо дар асоси патенти кории 
дар Маскав додашуда кор кардан мумкин аст?

Ман дар Маскав патент гирифтам, оё дар мин-
тақаи дигар ба кор даромада метавонам?

Не, мувофиқи қонунгузории Федератсияи Русия, шумо 
метавонед фаъолияти меҳнатиро танҳо дар минтақае, 
ки ба шумо патент дода шудааст, анҷом диҳед.

Чӣ мешавад, агар патент дар Маскав дода шуда бо-
шад, аммо ман дар минтақаи дигар кор пайдо карда 
бошам?

Шумо бояд дар минтақае, ки дар он кор кардан ме-
хоҳед ҳуҷҷатҳоятонро барои гирифтани патенти нав 
пешниҳод кунед. 

Агар патент гум шавад, чӣ бояд кард
Чӣ мешавад, агар ман патентамро дар ҳудуди Фе-

дератсияи Русия гум кунам?
Барои гирифтани нусхаи патент ҳарчи зудтар ба Мар-

кази муҳоҷират (Маскав, вилояти Маскав) муроҷиат кард 
ва нусхаашро (аз макони «П») гирифт.

Барои ин Шумо бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:
• Ариза барои гирифтани нусхаи патент;
• Шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият; 
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• Корти муҳоҷиратӣ бо нишондоди мақсади омадан 
«Кор» навишта шуда;

• Ҳама квитансияҳои тасдиқкунандаи пардохти патент.
Кай бояд барои гирифтани нусхаи патент муроҷи-

ат кунам?
Шумо бояд пеш аз ба охир расидани санаи пардохти 

патент ба ХФМ муроҷиат кунед, вагарна онро барқарор 
кардан ғайриимкон хоҳад шуд - бинобар напардохтани 
маблағ амали он ба таври худкор қатъ карда мешавад.

 Чигуна ҳуқуқи худро аз рӯи кодекси меҳнат 
ҳимоя карда метавонам, агар бо шартномаи 
ҳуқуқӣ-шаҳрвандӣ фаъолият кунам?

Оё корфармо ҳақ дорад, ки бо ман шартномаи 
меҳнатии хаттӣ набандад?

Тибқи қонунгузории амалкунанда, ҳар як корхона, 
соҳибкори инфиродӣ ва дилхоҳ шахси ҳуқуқӣ бояд бо 
кормандони худ шартномаи меҳнатӣ бандад. Агар му-
носибатҳои меҳнатӣ мавҷуд бошанд, аммо шартномаи 
меҳнати ё шартномаи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ баста нашу-
да бошад, ки муносибатҳои меҳнатиро фаро мегирад, 
шумо метавонед ба суд муроҷиат кунед ва корфармо 
метавонад ба ҷавобгарӣ кашида шавад (ҷарима барои 
соҳибкорони инфиродӣ аз 5 то10 ҳазор рубл, барои 
ташкилотҳо - аз 50 то 100 ҳазор рубл).

Агар шартнома баста нашуда бошад, барои кор-
мандон чӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ мешавад?

Барои корманд чунин масъулият вуҷуд надорад.
Чӣ гуна метавонам дар суд исбот кунам, ки ман 

кор кардам, агар шартномаи меҳнатӣ баста нашу-
да бошад?

Тартиб надодани шартнома - ин дар шакли хаттӣ на-
бастани шартномаи меҳнатӣ ҳисобида мешавад, агар 

муайян карда шавад, ки шумо дар мувофиқа бо корфар-
мо ё намояндаи ӯ ба кор шурӯъ кардаед, инчунин кор-
фармо аз оғози кори шумо огоҳӣ дошта бошад ва сади 
роҳ нашуда бошад. Санаи бастани шартнома дар чунин 
ҳолатҳо санаи қабули воқеии шумо ба кор хоҳад буд.

Ба шумо лозим нест, ки дар додгоҳ чизеро исбот кунед, 
ба истиснои иҷрои воқеии кор. Корфармо вазифадор 
аст, ки набудани муносибатҳои меҳнатиро исбот кунад.

Қайдҳо ва сабтҳои аудиоӣ ва видеоӣ метавонанд ҳам-
чун далел истифода шаванд.

Корфармо қоидаҳои ҷадвали дохилии меҳнатро 
дар шартномаи меҳнат (музди меҳнат, мукофот-
пулӣ, ҷадвали баст, таътил ва ғ.) ҷорӣ накардааст. 
Оё ин қонунист?

Қонунӣ аст, агар ин муқаррарот дар санадҳои меъ-
ёрии аз ҷониби корхона қабулшуда танзим карда ша-
ванд. Агар корфармо санадҳои дохилӣ ё шартномаи 
стандартиро истифода набарад, ин барои муроҷиат ба 
суд сабаб мешавад.

Корфармо (соҳибкори инфиродӣ) яктарафа шартҳои 
шартномаи меҳнатиро тағир дод (имтиёзҳо бекор 
карда шуданд, тарзи кор тағир дода шуд, андозаи по-
дош аз нав дида баромада шуд). Чи бояд кард?

Қонунгузорӣ ба таври яктарафа тағир додани шартҳои 
шартномаи меҳнатӣ аз ҷониби соҳибкорони инфироди-
ро манъ накардааст.

• Корфармо ҳуқуқи баррасии яктарафаи вазифаи 
меҳнатии шуморо надорад;

• Системаи музди меҳнатро танҳо вақте иваз кардан 
мумкин аст, ки шароити ташкилию технологии кор 
тағир ёбад.

Агар шартҳои дар боло зикршуда вайрон карда ша-
ванд, шумо метавонед ба суд муроҷиат кунед.

Оё ман метавонам ба корфармое, ки шахси воқеӣ 
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аст ва шартномаи меҳнатиро яктарафа бидуни са-
баб тағир додааст ба додгоҳ муроҷиат кунам? 

Не, шахсони воқеие, ки соҳибкори инфиродӣ нестанд, 
ҳуқуқ доранд шартномаро бидуни сабаб тағир диҳанд. 
Ба додгоҳ шикоят кардани чунин амалҳо ғайриимкон 
хоҳад буд.

Маро дар асоси қатъ гардидани фаъолияти соҳиб-
кори инфиродӣ аз кор озод карданд, аммо соҳибкори 
инфиродӣ корро идома додаистодаст. Оё ман мета-
вонам ба додгоҳ муроҷиат кунам?

Пас аз қатъи фаъолият, соҳибкори инфиродӣ мета-
вонад ҳамаи кормандонашро аз кор озод кунад. Агар 
соҳибкори инфиродӣ танҳо қатъи фаъолияти худро бар-
дуруғ сабаб нишон диҳад, аз болояш ба суд шикоят кар-
дан мумкин аст.

Қатъи фаъолиятро инҳо шаҳодат медиҳанд: 
• Бастани нуқтаҳои савдои чакана;
• Барҳамдиҳии фаъолияти истеҳсолӣ;
• Рад кардани тамдиди ивозатнома барои намудҳои 

алоҳидаи фаъолият ва ғайра.
Чӣ гуна шумо метавонед соҳибкори инфиродӣ / кор-

хонаи хурд / шахси воқеиро ба додгоҳ кашед?
Даъвоҳо нисбати ин гуна корфармоён метавонанд дар 

давоми 3 моҳ пас аз лаҳзае, ки дар бораи поймолнамоии 
ҳуқуқи худ фаҳмидед ба суд пешкаш гарданд:

• ба додгоҳи маҳалли зистатон; 
• ба додгоҳи маҳалли ҷойгиршавии корфармо;
• ба додгоҳи маҳали иҷрои шартномаи меҳнатӣ (агар 

ҷои иҷрои кор дар шартнома нишон дода шуда бошад).
Барои пешниҳоди аризаи даъвоӣ оид ба ситонидани 

музди меҳнат аз корфармо мӯҳлати муроҷиат ба суд 1 
сол муқарар шудааст.

Чӣ мешавад, агар мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳо 
гузарад?

Шумо бо сабабҳои узрнок (беморӣ, офати табиӣ, 
нигоҳубини хешовандони наздик, сафари хизматӣ, 
саҳван пешниҳоди аризаи даъвогӣ ба дигар суд ва ғ.) 
сари вақт аризаи даъвогӣ пешниҳод накардаед?

Бале.
Мӯҳлати пешниҳоди аризаи даъвоӣ метавонад барқа-

рор карда шавад. 
Не.
Мӯҳлати пешниҳоди аризаи даъвоӣ барқарор карда 

намешавад.
Кадом хориҷӣ метавонад дар Русия соҳибкор шавад?
Ман шаҳрванди давлати дигар ҳастам. Оё метаво-

нам ҳамчун соҳибкор сабти ном шавам?
Шумо аз куҷо омадаед?
Аз Арманистон, Беларуссия, Қазоқистон, Қирғизистон 
– Шумо метавонед ҳамчун соҳибкор сабти ном шавед. 
Аз дигар давлатҳо 
– Шумо наметавонед ҳамчун шахси соҳибкор сабти 

ном шавед.
Чигуна бояд ба қайд гирифт?
Бақайдгирӣ ройгон аст, он тавассути замимаи «Андози 

ман» (Мой налог) анҷом дода мешавад. Барои ба қайд 
гирифтан ба шумо РМА ва дастрасӣ ба суратҳисоби шах-
сии андозсупоранда дар сомонаи Хадамоти федералии 
андоз лозим аст.

Тартибот чунин аст: 
• Ба идораи андоз муроҷиат кунед соҳиби РМА-и русӣ 

шавед ва ба суратҳисоби шахсии худ дастрасӣ пайдо 
кунед;

• Замимаи «Андози ман»-ро ба телефони худ зеркашӣ 
кунед;

• Бақайдгирӣ бо ёрии логин ва пароли суратҳисоби 
шахсии андозсупоранда амалӣ мешавад.

Бақайдгирӣ дарҳол анҷом дода мешавад.
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Ман ҳамчун соҳибкори мустақил бояд кадом андо-
зҳоро супорам?

Тибқи қонунгузории амалкунанда, соҳибкорони му-
стақил дар Федератсияи Русия аз даромади касбӣ (НПД) 
андоз месупоранд:

• 4% - агар онҳо ба шахсони воқеӣ хидмат расонанд;
• 6% - агар онҳо ба шахсони ҳуқуқӣ хидмат расонанд. 
Ҳангоми сабти ном шумо 10000 рубл андозпулӣ меги-

ред, он тадриҷан харҷ мешавад: аввал шумо аз рӯи меъ-
ёрҳои пасттар пардохт мекунед: 3% барои хизматрасонӣ 
ба шахсони воқеӣ ва 4% барои шахсони ҳуқуқӣ ва пас аз 
тамом шудани андозпулии ба шумо додашуда мувофиқи 
меъёрҳои пешбинишуда месупоред.

Дар кадом соҳа метавонам ба ҳайси соҳибкор кор 
кунам? 

Шумо метавонед дилхоҳ намуди фаъолиятро иҷро ку-
нед, ба ғайр аз:

• Фурӯши молҳои подаксизӣ (машрубот, тамоку ва ғ.);
• Фурӯши мол (ба истиснои молҳое, ки шумо барои 

эҳтиёҷоти шахсӣ истифода кардед);
• Истихроҷ ва фурӯши канданиҳои фоиданок;
• Тибқи созишномаи комиссионӣ ё созишномаи агентӣ 

ба манфиати шахси сеюм кор кардан;
• Расонидани мол ба манфиати шахсони сеюм, ки бо 

қабули пардохтҳо алоқаманд мебошанд (ба истиснои ис-
тифодаи мошинҳои назоратию хазинавӣ).

Дигар ташкилотҳо:
• Соҳибкори мустақил набояд даромадаш дар як сол аз 

2,4 миллион рубл зиёд бошад;
• Ҳуқуқи ҷалби коргарро надорад;
• Наметавонад бо супурдани налог аз рӯи касб, бо 

ширкат ё соҳибкори инфиродие, ки бо ӯ буд ё ба ӯ кор 
мекард, ҳамкорӣ кунад (ҳадди аққал 2 сол бояд аз лаҳзаи 
қатъи шартномаи меҳнатӣ то оғози ҳамкорӣ гузарад).

Соҳибкори мустақил бояд ҳисобот пешниҳод кунад 
ва хазиначӣ дошта бошад?

Не, ҳисобот пешниҳод карда намешавад ва хазиначӣ 
лозим нест.

Оё ман ҳамчун як соҳибкори мустақил вазифадо-
рам суғуртаи нафақа пардохт кунам?

Не, чунин талабот нест, аммо системаи ихтиёрии 
суғурта барои соҳибкорон вуҷуд дорад.

Чӣ гуна метавон кӯмакпулӣ аз рӯи бекорӣ ва ҷу-
бронпулии минтақавӣ гирифт? / Чӣ гуна шаҳрванди 
хориҷӣ худро дар маркази шуғли аҳоли ба қайд гириф-
та метавонад?

Ман шаҳрванди бекори кишвари хориҷӣ ҳастам. Чӣ 
гуна кӯмакпулӣ барои бекорӣ гирам?

Шумо дар қайди Хадамоти шуғли аҳоли ҳастед? 
Бале.
Оё шумо дар Федератсияи Русия дар асоси иҷозат-

номаи иқомат (ВНЖ) зиндагӣ мекунед?
Бале.
Ҳангоми муроҷиат ба кумакпулӣ барои бекорӣ, ХФМ 

ҳуқуқ дорад иҷозатномаи иқомат ва ҳуқуқҳои бубоши 
шуморо дар ҳудуди Федератсияи Русия бекор кунад. 
Тибқи Қонуни федералии ФЗ-115, мақомоти ХФМ (ФМС) 
ҳуқуқ дорад ҳуҷҷати қаблан додашуда - иҷозатномаи 
иқоматро бекор кунанд, агар шумо худ ва оилаатонро 
дар сатҳи ҳади аққали зиндагӣ мувофиқи минтақаи ис-
тиқоматӣ таъмин карда натавонед.

Оё шумо дар Федератсияи Русия дар асоси иҷозат-
номаи иқомат (ВНЖ) зиндагӣ мекунед?

Не. 
Оё шумо дар Федератсияи Русия дар асоси иҷозат-

номаи иқомати муваққатӣ (РВП) зиндагӣ мекунед?
Бале.
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Бақайдгирии имтиёзҳо барои бекорӣ имконияти тас-
диқи солонаи иҷозатномаи иқомати муваққатиро истис-
но мекунад. Тибқи Қонуни федералии ФЗ-115, ИИМ-и 
қаблан додашуда бекор карда мешавад агар дар тӯли як 
соли пас аз гирифтани иҷозатнома кор накунед ва даро-
мади шумо оиларо дар сатҳи ҳадди ақали рӯзгор таъмин 
карда натавонад.

Не.
Шумо ҳаққи кумакпулӣ барои бекорӣ доред. Андозаи 

он ҳамчун фоизи музди миёнаи моҳонаи 3 моҳи охири 
кор муқаррар карда шудааст.

Агар шумо собиқаи корӣ надошта бошед, пас ба шумо 
ҳадди аққали кӯмакпулӣ 850 рубл дар як моҳ таъин карда 
мешавад.

Андозаи ниҳоии кумакпулӣ барои бекорӣ дар соли 
2020 - 4900 рубл дар як моҳ аст.

Оё шумо дар Хадамоти шуғли аҳолӣ сабти ном шу-
даед? 

Не.
Барои таъин кардани кӯмакпулиҳо барои бекорӣ, 

шумо бояд дар Маркази шуғли аҳолӣ сабти ном шавед.
Оё ман кумакпулии минтақавиро гирифта мета-

вонам?
Пардохти кумакпулии минтақавии аз 1 апрели соли 

2020 то 30 сентябри 2020 пардохт карда шуд.
Чӣ гуна ман метавонам дар Маркази шуғли аҳолӣ 

сабти ном шавам?
Шумо:
• Дорои қобилияти корӣ эътироф шудаед;
• Шартномаи фаъолияти меҳнатӣ бо корфармо набояд 

дошта бошед; 
• Дар системаи ягона ҳамчун шахси соҳибкор сабти 

ном нашудаед? 
Бале.

Шумо метавонед дар маркази шуғли аҳолӣ (МША) са-
бти ном кунед. Барои ин ба шумо лозим аст бо шуъбаи 
Хадамоти шуғли аҳолии маҳалли зист бо ҳуҷҷатҳои зе-
рин муроҷиат кунед:

• шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ; 
• иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё иҷозатномаи иқомат;
• дафтарчаи меҳнатӣ;
• РССИ, ки дар системаи суғуртаи ҳатмии нафақа сабти 

номро тасдиқ мекунад (агар бошад);
• шаҳодатнома дар бораи маълумоти миёна;
• диплом дар бораи таҳсилоти миёнаи махсус / тех-

никӣ / олӣ.
Ҳама ҳуҷҷатҳои бо забони хориҷӣ тартибдодашуда 

бояд ба забони русӣ тарҷума шаванд.
Не.
Ин талаботҳо барои бақайдгирӣ дар МША ҳатмӣ ме-

бошанд.
Кай ман ҳамчун бекор ба қайд гирифта мешавам?
Дар рӯзи муроҷиат ба МША шумо ҳамчун бекор ба қайд 

гирифта мешавед. Ҳангоми бақайдгирӣ дар феҳрист, 
шумо метавонед аз хидматҳои Хадамоти ҷустуҷӯ ва омӯ-
зиши ҷойҳои корӣ истифода баред.

Пас аз сабти ном кардан чӣ мешавад?
МША барои шумо ҷойҳои кории мувофиқро мувофиқи 

маълумот, таҷриба, тахассуси касбии шумо интихоб кар-
да, пас аз он ӯ ба шумо барои мусоҳиба ба таври хаттӣ 
роҳхат медиҳад. Агар мусоҳиба бо корфармои эҳтимолӣ 
бомуваффақият анҷом ёбад, шумо барои кор шартно-
маи меҳнатӣ мебандед, пас аз он шумо ба таври худкор 
аз феҳристи бекорони МША хориҷ мешавед. 

Агар шумо иҷозатномаи истиқомат ва иҷозатномаи 
иқомати муваққатӣ надошта бошед, метавонед барои 
гирифтани кумакпулӣ аз рӯи бекорӣ муроҷиат кунед.
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Қонунҳое, ки масоили меҳнатии шуморо танзим ме-
кунанд

Ҳангоми шурӯъ кардан ба кор ба хориҷӣ лозим аст до-
штани: шиноснома, РССИ, дафтарчаи меҳнатӣ ё маълу-
мот дар бораи фаъолияти меҳнатӣ. 

Шаҳрванди хориҷие, ки дафтарчаи меҳнатӣ надорад, 
ҳангоми ба кор даромадан чунин дафтарча бояд кушода 
шавад. РСИИ барои ҳама зарур аст, ба истиснои он мута-
хассисони баландихтисос. Агар РССИ набошад, бақайд-
гирии хориҷӣ дар Фонди нафақ лозим мешавад (моддаи 
65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Хориҷиёни бидуни раводид бояд патент дошта бо-
шанд ва онро пешниҳод кунанд. Истисно, хориҷиёни 
дорои ИИМ ё иҷозатномаи иқомат, инчунин шаҳрван-
дони Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Арманистон 
мебошанд. Барои хориҷии баландихтисос ё бо раводид, 
ба ҷои патент, бояд иҷозатномаи кор пешниҳод шавад.

Полиси СТИ  бояд барои ҳама бошад, ба истиснои 
шаҳрвандони Беларус ва хориҷиёне, ки иҷозатномаи 
иқомати муваққатӣ ё иҷозатномаи истиқомат доранд 
(моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

На дертар аз 3 рӯзи корӣ ба Вазорати корҳои дохилӣ 
огоҳинома дар бораи бастани шартномаи меҳнатиро 
фиристодан лозим аст. Ҳангоми пур кардани он ба шумо 
корти муҳоҷират ва санади сабти номи шаҳрванди хо-
риҷӣ лозим мешавад. Ҳангоми ба кор қабул кардани 
шаҳрванди хориҷӣ, тибқи м. 65, 327.3 

Кодекси меҳнати Федератсияи Русия ба корфармо 
бояд ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод шаванд:

1) шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахси-
ят (сархати 2 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳнати Феде-
ратсияи Русия);

2) дафтарчаи меҳнатӣ ва (ё) маълумот дар бораи фаъ-

олияти меҳнатӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки бори аввал 
шартномаи меҳнатӣ баста шудааст (сархати 3 қисми 1 
моддаи 65, моддаи 66.1 Кодекси меҳнати Федератси-
яи Русия). Дар ин ҳолат, корфармо дафтарчаи меҳнатӣ 
тартиб медиҳад. Истисно ҳолатҳое мебошанд, ки он му-
тобиқи Кодекси меҳнати Федератсияи Русия, дигар қо-
нунҳои федералӣ тартиб дода нашудааст (қисми 4 мод-
даи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);

3) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирӣ дар системаи 
баҳисобгирии инфиродӣ, аз ҷумла дар шакли ҳуҷҷати 
электронӣ (сархати 4 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳна-
ти Федератсияи Русия), ба истиснои баъзе ҳолатҳо; 

4) ҳуҷҷатҳои бақайдгирии ҳарбӣ - танҳо дар ҳолатҳои 
муқаррарнамудаи қонунҳои федералӣ, шартномаҳои 
байналмилалии Федератсияи Русия, фармонҳои Прези-
денти Федератсияи Русия, қарорҳои Ҳукумати Федерат-
сияи Русия (қисми 3 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Фе-
дератсияи Русия); 

5) ҳуҷҷат дар бораи таҳсилот ва (ё) дар бораи тахассус 
ё мавҷудияти дониши махсус ҳангоми муроҷиат ба коре, 
ки дониши махсусро талаб мекунад ё таълими махсусро 
(сархати 6 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳнати Федерат-
сияи Русия);

6) маълумотнома дар бораи мавҷудияти (набудани) 
доғи судӣ ва (ё) далели таъқиби ҷиноятӣ ё қатъ кардани 
таъқиби ҷиноятӣ бо асосҳои сафедкунӣ. Чунин шаҳодат-
нома ҳангоми қабул ба коре пешниҳод карда мешавад, 
ки иҷрои он мутобиқи Кодекси меҳнати Федератсияи 
Русия, қонунҳои дигари федералӣ қабули ашхоси дорои 
доғи судӣ доштанд ё ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шу-
даанд (сархати 7 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳнати Фе-
дератсияи Русия);

7) шартнома ё полиси суғуртаи тиббии ихтиёрӣ, ки дар 
қаламрави Федератсияи Русия амал мекунад, ҳангоми 
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ба кор қабул кардани шаҳрвандони хориҷӣ, ки муваққа-
тан дар Федератсияи Русия қарор доранд, ҳатмист.

Ҳуҷҷати мазкур талаб карда намешавад, агар корфар-
мо бо ташкилоти тиббӣ дар бораи расонидани хадамо-
ти пулакии тиббӣ ба коргари хориҷӣ, инчунин дар дигар 
ҳолатҳои пешбининамудаи қонунҳои федералӣ ё шарт-
номаҳои байналмилалии Федератсияи Русия шартнома 
бандад (сархати  2 соат қ. 1. мод. 327.3 Кодекси меҳнати 
Федератсияи Русия, банди 10 мод. 13 Қонуни N 115-ФЗ).

Тибқи маълумоти Вазорати меҳнати Русия, мӯҳлати ама-
ли полиси суғуртаи ихтиёрии тиббии шаҳрванди хориҷӣ 
ҳангоми бастани шартномаи меҳнатӣ бояд ҳадди аққал ба 
мӯҳлати шартномаи меҳнат баробар бошад (Мактуб аз 26 
сентябри соли 2016 N 16- 4 / B-465). Ҳамзамон, аз Мактуб 
маълум нест, ки агар, масалан, бо хориҷии ба мӯҳлати но-
муайян шартномаи меҳнатӣ баста шуда, муҳлати полиси 
тиббиаш ба поён расад, чӣ кор бояд кард. Дар чунин вазъ, 
мо тавсия медиҳем, ки барои тавзеҳоти иловагӣ ба Вазо-
рати меҳнати Русия муроҷиат кунед;

8) иҷозатнома ё патент барои кор (ба истиснои ҳо-
латҳое, ки қонунҳои федералӣ ё шартномаҳои байналми-
лалии Федератсияи Русия муқаррар кардаанд) - ҳангоми 
ба кор қабул кардани шаҳрванди хориҷӣ, ки муваққатан 
дар қаламрави Русия қарор дорад (сархати 3 қисми 1 
моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Иҷозати кор метавонад пас аз бастани шартномаи 
меҳнатӣ пешниҳод карда шавад, агар он ба рӯйхати 
ҳуҷҷатҳое дохил карда шавад, ки дар асоси он ин рухсатно-
ма дода мешавад (қисми 2 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати 
Федератсияи Русия). Ин вазъият, масалан, вақте ки ба му-
тахассиси баландихтисос иҷозатномаи кор дода мешавад, 
рух медиҳад (сархати 2 банди 6 моддаи 13.2 Қонуни N 115-
ФЗ). Дар ин ҳолат, шартномаи меҳнатӣ на пештар аз рӯзи 
гирифтани иҷозатномаи кор эътибор пайдо мекунад (қисми 

2 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);
9) иҷозатномаи иқомати муваққатӣ дар Федератсияи 

Русия - ҳангоми ба кор қабул кардани шаҳрванди хо-
риҷии муваққатан дар Федератсияи Русия қарордошта. 
Истисноҳо метавонанд дар қонунҳои федералӣ ё шарт-
номаҳои байналмилалии Федератсияи Русия пешбинӣ 
карда шаванд (сархати 4 қисми 1 моддаи 327.3 Кодекси 
меҳнати Русия);

10) иҷозатномаи иқомат - ҳангоми ба кор қабул карда-
ни шаҳрванди хориҷие, ки дар Федератсияи Русия доимӣ 
зиндагӣ мекунад. Истисноҳо метавонанд аз рӯи қонунҳои 
федералӣ ё шартномаҳои байналмилалии Федератсияи 
Русия муқаррар карда шаванд (сархати 5 қисми 1 моддаи 
327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Бо назардошти хусусиятҳои кор дар ҳолатҳои алоҳида
Кодекси меҳнати Федератсияи Русия, дигар қонунҳои 

федералӣ, фармонҳои Президенти Федератсияи Русия ва 
қарорҳои Ҳукумати Федератсияи Русия метавонанд пеш-
бинӣ кунанд, ки ҳангоми бастани шартномаи меҳнатӣ 
бояд ҳуҷҷатҳои иловагӣ пешниҳод карда шаванд (қисми 2 
моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия), масалан, 
маълумотнома оид ба хусусият ва шароити кор дар ҷои 
кори асосӣ ҳангоми ба кори иловагӣ қабул кардан, агар 
он бо шароити зарарнок ва (ё) хатарноки кор алоқаманд 
бошад (модда 283 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Агар фаъолияти касбие, ки дар он шаҳрванди хориҷӣ 
иштирок мекунад, дониш ва омодагии махсусро талаб 
кунад, шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои таҳсилот ва (ё) 
тахассус ё дониши махсусро пешниҳод кунад (сарх. 6 қ. 1 
мод. 65, қисми 1 мод. 327.1, сарх. 1 қ. 1 мод. 327.3 Кодекси 
меҳнати Федератсияи Русия).

Дар ҳолате, ки шаҳрванди мазкур дар давлати хориҷӣ таҳ-
силот ва (ё) тахассусро ба даст овардааст, ҳангоми қабули 
ҳуҷҷатҳои номбаршуда бояд инҳо ба назар гирифта шаванд.
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Таҳсилоти хориҷӣ ва (ё) тахассуси хориҷӣ бояд дар Фе-
дератсияи Русия расман эътироф карда шавад, ки аз қисми 
2-и модда 107 Қонуни федералӣ аз 29 декабри соли 2012 
N 273-ФЗ (минбаъд - Қонуни N 273-ФЗ) бар меояд.

Ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилоти хориҷӣ ва (ё) тахассуси 
хориҷие, ки дар Федератсияи Русия эътироф шудаанд, 
бояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Фе-
дератсияи Русия қонунӣ карда шаванд ва ба забони русӣ 
тарҷума карда шаванд, агар дар шартномаи байналми-
лалии Федератсияи Русия тартиби дигаре пешбинӣ на-
шуда бошад (қисми 13 модда 107 Қонуни N 273-ФЗ).

Патент ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хо-
риҷие мебошад, ки барои ба Федератсияи Русия омадан 
ба раводид ниёз надорад (ба истиснои баъзе категори-
яҳои шаҳрвандони хориҷӣ) барои иҷрои муваққатии 
фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави як субъекти Феде-
ратсияи Русия (моддаи 2 Қонуни 25.07. 2002 N 115-ФЗ).

Категорияҳои зерини шаҳрвандони хориҷӣ патент 
намегиранд:

- мутахассисони баландихтисос ва аъзои оилаҳои 
онҳо, ки муваққатан дар қаламрави Федератсияи Русия 
бидуни раводид қарор доранд. Чунин шаҳрвандон дар 
асоси иҷозатномаи кор фаъолият мекунанд (банди 1 
моддаи 5, банди 12 моддаи 13.2 Қонуни N 115-ФЗ);

-хориҷиёне, ки ба Федератсияи Русия бидуни раводид 
омадаанд ва дорои иҷозатномаи кор мебошанд, ки то 
01.01.2015 дода шудааст. Чунин иҷозат то ба охир раси-
дани мӯҳлати амали он ё бекор кардан эътибор дорад 
(банди 1 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; қисми 1 моддаи 
6 Қонуни 24.11.2014 № 357-ФЗ);

- Шаҳрвандони кишварҳои аъзои Иттиҳоди иқтисо-
дии Авруосиё (Ҷумҳурии Арманистон, Ҷумҳурии Бела-
рус, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон), ки 
ба фаъолияти меҳнатӣ машғуланд (банди 1 моддаи 97 

Шартнома дар бораи Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё, 
дар Остона 29.05.2014 имзо шудааст); 

- гуруҳи дигари шаҳрвандони хориҷӣ, ки аз рӯи қо-
нунгузорӣ муқаррар карда шудаанд (банди 4 моддаи 13, 
моддаи 13.7 Қонуни N 115-ФЗ).

Шаҳрванди хориҷие, ки бо мақсади кори муваққатӣ 
дар қаламрави як минтақаи Федератсияи Русия бояд дар 
давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи ворид шудан ба Феде-
ратсияи Русия ба мақомоти ваколатдори соҳа барои ги-
рифтани патент ариза диҳанд (банди 2 моддаи 13.3 Қону-
ни N 115-ФЗ; банди 1, зербанди 49, банди 11 Дастуре, ки 
бо фармони Президенти ФР  аз 21 декабри соли 2016 N 
699 тасдиқ шудааст).

Агар шаҳрванди хориҷӣ патентро дар қаламрави як 
субъекти Федератсияи Русия гирифта бошад, пас барои 
иҷрои фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави дигар субъ-
екти Федератсияи Русия, ӯ бояд барои патенти нав ба 
мақомоти ваколатдори он минтақа  муроҷиат кунад. 

Дар ин ҳолат, мӯҳлати 30 рӯза ба инобат гирифта наме-
шавад. Мӯҳлати амали патенти дар минтақаи дигар до-
дашуда аз мӯҳлати амали ҳуҷҷати алакай додашуда зиёд 
буда наметавонад (сархати 3 банди 16, банди 21 моддаи 
13.3 Қонуни N 115-ФЗ). 

Патент ба мӯҳлати аз як то 12 моҳ дода мешавад. Онро 
такроран ба мӯҳлати як моҳ ва аз он зиёдтар дароз кар-
дан мумкин аст. Ҳамзамон, мӯҳлати умумии амали па-
тент, бо назардошти тамдиди мӯҳлат, наметавонад аз 
санаи баровардани он аз 12 моҳ зиёд бошад (банди 5 
моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ).

Қадами 1. Пешниҳод кардани ариза ва маҷмӯи 
ҳуҷҷатҳо ба мақомоти ваколатдор

Ариза шахсан ё аз ҷониби муассисаи ваколатдор (кор-
фармо) пешниҳод мешавад. Он дар шакли электронӣ 
ё дасти бо ҳуруфҳои хондашаванда ва ҷудогона, биду-
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ни ислоҳ, доғҳо ва ихтисороти ғайрирасмӣ пур карда 
мешавад. Дар гӯшаи болоии ариза акси сиёҳ-сафед ё 
рангаи аризадиҳанда бо андозаи 30х40 мм, ки ба синну 
соли ӯ дар рӯзи пешниҳоди ариза мувофиқ аст, часпо-
нида мешавад. Акс инчунин бояд ба дигар талаботҳои 
муқарраршуда мувофиқат кунад (банди 2 моддаи 13.3 
Қонуни N 115-ФЗ; бандҳои 27.1.1 банди 27.1, бандҳои 
30, 31 Дастурамали маъмурӣ бо фармони Вазорати 
корҳои дохилии Русия аз с. 05.10.2020 N 695).

Варақаҳои аризаро аз зерсохтор оид ба масъалаҳои 
муҳоҷират гирифтан мумкин аст, инчунин нусхабардорӣ ё 
чоп кардан аз сомонаи расмии ВКД Русия ва мақомоти маҳа-
лии он дар Интернет (банди 29-и Низомномаи маъмурӣ)

Ба ариза ҳуҷҷатҳои зерин замима карда мешаванд 
(бандҳои 2, 29, моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; бандҳои 
27, 34-и Низомномаи маъмурӣ):

1) ҳуҷҷате, ки шахсияти шаҳрванди хориҷиро тасдиқ 
мекунад ва аз ҷониби Федератсияи Русия ба ин сифат 
эътироф шудааст ва муҳлати он на камтар аз як сол аз са-
наи пешниҳоди ариза барои  патент ба анҷом мерасад;

2) созишнома (полис)-и суғуртаи тибии ихтиёрӣ ё со-
зишнома дар бораи расонидани хидматрасонии пула-
кии тиббӣ, ки бо ташкилоти тиббии воқеъ дар субъекти 
Федератсияи Русия, ки шаҳрванди хориҷӣ ният дорад ба 
фаъолияти меҳнатӣ машғул шавад;

3) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷуд набудани нашъа-
мандӣ, маълумот аз натиҷаи ташхиси тиббӣ, ки таҳқиқо-
ти кимиёвӣ ва токсикологии мавҷуд будани маводи на-
шъадор, моддаҳои психотропӣ ва метаболитҳои онҳо ва 
бемориҳои сироятиро дар бар мегирад, ки барои дига-
рон хатар эҷод мекунанд ва дар Рӯйхати дахлдор пеш-
бинӣ шудаанд, инчунин шаҳодатнома дар бораи беморӣ 
аз вируси норасоии масунияти одам (ВИЧ). Ҳуҷҷатҳои 
мазкур аз ҷониби ташкилотҳои тиббии дар қаламрави 

Федератсияи Русия ҷойгиршуда дода мешаванд, агар 
дар шартномаи байналмилалии Федератсияи Русия ё қо-
нуни федералӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

Барои Маскав Тартиби гузаронидани муоинаи тиббӣ 
ва шакли маълумотнома дар бораи набудани сирояти 
ВНМО бо фармони Раёсати тандурустии Маскав аз 31 
декабри соли 2015 N 1145 тасдиқ карда шудааст;

4) яке аз ҳуҷҷатҳои зерин, ки донистани забони русӣ, 
донистани таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории Фе-
дератсияи Русияро тасдиқ мекунад:

- шаҳодатнома оид ба донистани забони русӣ, дониста-
ни таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи 
Русия;

- ҳуҷҷати аз ҷониби давлат эътирофшуда дар бораи 
таҳсилот (дар сатҳи на камтар аз таҳсилоти ибтидоии 
умумӣ), ки аз ҷониби муассисаи таълимӣ дар қаламрави 
давлати дар ҳайати ИҶШС дохилшуда дода шудааст, то 
09/01/1991;

- ҳуҷҷат дар бораи таҳсилот ва (ё)  тахассус ба шахсоне, 
ки аз 01.09.1991 дар қаламрави Федератсияи Русия аз ат-
тестатсияи ниҳоии давлатӣ бомуваффақият гузаштаанд;

- ҳуҷҷате, ки супоридани имтиҳонро барои донистани 
забони русӣ, донистани таърих ва асосҳои қонунгузо-
рии Федератсияи Русия тасдиқ мекунад.

Барои гирифтани патент баҳри пешбурди фаъолияти 
меҳнатӣ дар қаламрави дигар минтақаи Федератсияи 
Русия, шаҳрванди хориҷӣ ҳамон ҳуҷҷатҳоро пешниҳод 
мекунад, ба истиснои ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дониши 
забони русӣ, донистани таърихи Русия ва асосҳои қо-
нунгузории Русия (банди 27.2 Низомномаи маъмурӣ).

Диққат диҳед! Барои вайрон кардани мӯҳлати муроҷи-
ат ба патент, шаҳрванди хориҷӣ метавонад дар шакли 
ҷарима ба андозаи аз 10000 то 15000 рубл ба ҷавоб-
гарии маъмурӣ кашида шавад. (Моддаи 18.20 Кодекси 
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ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия).
Агар ҳуҷҷатҳо бо забони хориҷӣ, бидуни сабти та-

крорӣ ба забони русӣ тартиб дода шуда бошанд бояд 
тарҷума ба забони русиро илова кард. Дурустии тарҷу-
ма ё дурустии имзои тарҷумон бояд аз ҷониби нотариус 
тасдиқ карда шавад (банди 33 Низомномаи маъмурӣ).

Ҳангоми пешниҳоди ҳуҷҷатҳо тавассути ташкилоти 
ваколатдор, намояндаи он инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқку-
нандаи салоҳияти худро пешниҳод мекунад (банди 28 
Низомномаи маъмурӣ).

Шумо ҳам метавонед чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод ку-
нед (аммо шарт нест) (банди 36 Низомномаи маъмурӣ):

- ҳуҷҷатҳо дар бораи бақайдгирии шумо дар ҷои будубош;
- корти муҳоҷиратӣ, ки мақсади омадан ба Федератси-

яи Русия нишон дода шудааст;
- ҳуҷҷатҳое, ки супоридани андози даромади шахсиро 

дар шакли пешпардохт дар давраи амали патент (агар 
гирифта бошад) ё дар давраи амали патенти қаблан 
додашуда (дар сурати гирифтани патент барои иҷрои 
амал) барои фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави дигар 
сохтори Федератсияи Русия собит кунад);

- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима барои вай-
рон кардани мӯҳлати муроҷиат ба патент, дар сурати 
вайрон кардани мӯҳлати 30-рӯзаи дархост барои патент 
аз рӯзи ворид шудан ба Федератсияи Русия.

Қадами 2. Гирифтани патент
Патент ба хориҷиҳо дар давоми 10 рӯзи корӣ аз рӯзи 

қабули ариза дода мешавад (сархати 2, банди 4 моддаи 
13.3 Қонуни N 115-ФЗ; банди 22 Низомномаи маъмурӣ).

Барои гирифтани патент, шаҳрванди хориҷӣ бояд 
ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад (банди 6 моддаи 13.3 
Қонуни N 115-ФЗ; банди 113 Низомномаи маъмурӣ):

- ҳуҷҷате, ки шахсияти ӯро тасдиқ мекунад ва аз ҷониби 
Федератсияи Русия ба ин сифат эътироф карда мешавад;

-ҳуҷҷате, ки супоридани андози даромади шахсиро 
дар шакли пешпардохт тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
м. 227.1 Кодекси андози Федератсияи Русия, дар давраи 
амали патент собит мекунад. Дар квитансия номи пар-
дохт бояд чунин нишон дода шавад: «Андози даромад 
аз шахсони воқеӣ дар шакли пешпардохти муқаррарӣ». 

Ҳангоми додани патент аксбардорӣ ва бақайдгирии 
изи ангушти шаҳрванди хориҷӣ анҷом дода мешавад. 
Агар имконоти техникӣ бошад, шаҳрвандони хориҷӣ дар 
вақти воқеӣ изи ангушташ санҷида мешаванд ва дар ҳо-
лати мувофиқ омадани онҳо бо изҳои ангушти дар пой-
гоҳ мавҷудбуда, ки қаблан ҳангоми бақайдгирии патент ё 
дубликати он, бақайдгирии изи ангушти ҳатмии давлатӣ 
дар робита бо ин шахс сабт шудаанд такроран иҷро карда 
намешаванд (банди 4.6 моддаи 13 Қонуни N 115-ФЗ; Бан-
ди 112 Низомномаи маъмурӣ). Шаҳрванди хориҷӣ шах-
сан барои гирифтани патент дар феҳристи додани патент 
имзо мегузорад (банди 114 Низомномаи маъмурӣ).

Дар ҳолати надодани патент, мақоми ваколатдор дар 
давоми 10 рӯзи корӣ аз санаи қабули ариза ба шахси 
хориҷӣ дар ин бора огоҳинома медиҳад (шахсан ё та-
вассути почта). Дар ин ҳолат, мумкин аст такроран барои 
гирифтани патент баъди як сол муроҷиат кард (сархати 
2 банди 4, банди 24 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; банди 
116 Низомномаи маъмурӣ).

Қадами 3. Нусхаи шартномаи бо корфармо басташу-
даро ба мақомоти ваколатдор пешниҳод кунед

Дар давоми ду моҳи пас аз гирифтани патент, 
шаҳрванди хориҷӣ бояд ба мақоми ваколатдоре, ки па-
тент додааст, нусхаи шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи 
ҳуқуқии шаҳрвандиро оид ба иҷрои кор ё хизматрасонӣ 
пешниҳод намояд. Ҳуҷҷатҳоро шахсан пешниҳод, ё та-
вассути почта фиристодан мумкин аст (банди 7 моддаи 
13.3 Қонуни N 115-ФЗ). 
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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



38 39

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
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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:


