
Барои коргарони хориҷӣ  
аз мамлакатҳои бераводидӣ

Москва. 
Қоидаҳо оддӣ



7

3

12

18

24

8

4

14

19

25

10

5

15

20

26

11

6

16

22

27

Аз рӯи ҷои омадан ба қайди муҳоҷирӣ гузоштан  
(қайди муҳоҷирӣ)

Муқарраротҳои умумӣ 

Кортаъминшавӣ

Муносибат бо политсия 

Варон шудани ҳуқуқҳои шумо 

Барои шаҳрвандони дигар мамлакатҳои бераводидӣ  
(Ба қайди муҳоҷирӣ гузоштан) 

Санҷиши манъи воридшавӣ 

Кор дар нақлиёт 

Гум/вайрон шудани ҳуҷҷатҳо 

Вақти дамгирӣ 

Гирифтани патент 

Намунаҳои ҳуҷҷатҳо 

Андоз 

Ҷавобгарӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳо 

Телефонҳои даркорӣ 

Чӣ тавр ба мбм бояд омада расид 

Барои шаҳрвандони мамлакатҳои ииао  

Рафтор дар дохили шаҳр 

Барои муҳоҷири ғайриқоқнунӣ нашудан  

Консулгариҳои кишварҳои мустақили муштаракулманофеъ 
дар шаҳри Москва

МӮҲТАВИЁТИ



3

3

27

3МУҚАРРАРОТҲОИ УМУМӢ

Ба Москва омада, Шумо метавонед 
дилпур бошед – ҳуқуқҳои Шумо ҳимоя 
карда мешаванд:
ШАХСӢ: ҳуқуқ ба ҳаёти бехатар, ба ҳимояи молу мулк, озодии тағйири  
макон, озодии дин, ҳуқуқи бастани ақди никоҳ.

ИҶТИМОӢ: ҳуқуқ ба ёрии тиббӣ, таҳсил ва истироҳат.

МАДАНӢ: ҳуқуқ ба иштирок дар ҳаёти маданӣ, ҳуқуқи эҷодкорӣ.

ИҚТИСОДӢ: ҳуқуқ ба меҳнати озод – Шумо метавонед намуди фаъолиятро 
интихоб кунед ва пул кор кунед. Барои ба таври қонунӣ кор кардан, ба Шумо 
лозим аст, ки расман ба кор дохил шавед ва қонунгузориро қатъиян риоя  
кунед.

Барои шаҳрвандони мамлакатҳои гуногун, ки ба Москва бо тартиби  
бераводидӣ омадаанд, дар раванди барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо фарқиятҳо 
ҳастанд. 

Муфассалтар дар 
саҳ. 6 ва 7

МУҲИМ!

Пеш аз ба Москва 
барои коркунӣ рафтан, бояд дар 
манъ набудани воридшавӣ боварӣ 
ҳосил кунед. 

4 саҳ. 5 саҳ. Намунаҳои ҳуҷҷатҳо,  
ки ба Шумо барои бошиши қонунӣ  
кор кардан дар Москва лозим 
мешаванд. 

1 3 42
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Пеш аз ба Москва барои коркунӣ 
рафтан, бояд дар манъ набудани 
воридшавӣ боварӣ ҳосил кунед
Инро бо ду тарз кардан мумкин аст:

Дар шабакаи интернет ба суроғаи  
сервисы.гувм.мвд.рф, дохил шудан, банди «Санҷиши 
асосҳо барои рухсат надодан барои воридшавӣ ба 
ҳудуди Федератсияи Россия ба шахсони хориҷӣ ва 
шахсони бешаҳрвандӣ аз рӯи хатти ВКД Россия» пахш 
карда, сатрҳои лозимаро пур кардан. Бояд дар назар 
дошт, ки иттилооти аз он ҷо гирифташуда тавсифи 
маълумотӣ дорад;

Бо дархости расмӣ ба шуъба оид ба масъалаҳои муҳоҷират шахсан муроҷиат 
кардан.

Инро метавонад хешованд ё шиноси Шумо, ки дар Москва қарор дорад ва аз 
рӯи ваколатнома амал мекунад, амалӣ гардонад. Дар ин ҳолат Шумо ба таври 
аниқ дар бораи будан ё набудани асосҳои рад кардани воридшавӣ маълумот 
мегиред.

2.

САНҶИШИ МАНЪИ ВОРИДШАВӢ

1.

МАЪЛУМОТНОМА

Сабабҳои манъи воридшавӣ зерин шуда метавонанд: вайрон 
кардани муҳлатҳои бошиш дар вақти омадани қаблӣ ба ФР; 
кашида шудан ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноятӣ, доштани 
доғи судӣ ё алоқаи наздик бо ҳамватанон, ки ба фаъолияти 
ташкилотҳои экстремистӣ ва/ё террористӣ дахолат доранд; 

пештар қабул шудани қарор дар бораи ба таври маҷбурӣ берун 
баровардан; натиҷаи мусбии ташхиси тиббӣ дар мавзӯъи 

касалиҳои хатарнок.
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КОРТИ МУҲОҶИРӢ ХАБАРНОМА ДАР БОРАИ ОМАДА 
РАСИДАНИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ

ПАТЕНТ  
Барои шаҳрвандони Озарбойҷон, 
Молдавия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва 
Украина лозим аст. 

НАМУНАИ ҲУҶҶАТҲО

Ҳуҷҷатҳои асосӣ, ки ба Шумо  
барои кори қонунӣ лозим  
мегарданд:

Чӣ тавр бояд патентро 
гирифт 
10 саҳ.
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6БАРОИ ШАҲРВАНДОНИ МАМЛАКАТҲОИ ИИАО  
АРМАНИСТОН | БЕЛОРУССИЯ | ҚАЗОҚИСТОН | ҚИРҒИЗИСТОН

зимни аз сарҳади ФР гузаштан Шумо корти муҳоҷи риро мегиред (ғайр аз 
шаҳрвандони Белоруссия). Барои дар Москва ба таври қонунӣ кор кардан, дар 
сатри «Мақсади омадан» бояд банди «Кор» қайд карда шавад.

1.

сипас ба Шумо лозим аст, ки аз қайди муҳоҷирӣ гузаред (утоқро дарёфт кардан, 
ки дар он Шумо истиқомат мекунед ва дар он ба қайд гирифта мешавед). 

2.

зимни ба кор қабул шудан Шумо бояд бо корфармо шартномаи меҳнатӣ ё 
гаржданӣ-ҳуқуқӣ бандед. Барои ин шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ (агар 
он набошад, пас онро корфармо барасмият медарорад) лозим мегарданд, 
ҳамчунин ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот метавонанд лозим гарданд. 

3.

Агар Шумо аз мамлакатҳои омада истода 
бошед, ки ба ИИАО дохил мешаванд, 
тартиби бо кор таъминшавӣ чунин аст:

АКНУН ШУМО МЕТАВОНЕД КОР КУНЕД 

Муфассалтар дар 
саҳ. 12-13

Муфассалтар дар 
саҳ. 8

1

3

2



7БАРОИ ШАҲРВАНДОНИ ДИГАР МАМЛАКАТҲОИ БЕРАВОДИДӢ 
ОЗАРБОЙҶОН | МОЛДАВИЯ | ТОҶИКИСТОН | ӮЗБЕКИСТОН | УКРАИНА

зимни аз сарҳади ФР гузаштан Шумо корти муҳоҷириро мегиред. Барои дар 
Москва ба таври қонунӣ кор кардан, дар сатри «Мақсади омадан» бояд банди 
«Кор» қайд карда шавад. 

сипас ба Шумо лозим аст, ки аз қайди муҳоҷирӣ гузаред (утоқро дарёфт 
кардан, ки дар он Шумо истиқомат мекунед ва дар он ба қайд гирифта 
мешавед). 

гирифтани патент. Барои ин бояд ба Маркази бисёрфунксионалии муҳоҷирӣ 
дар Сахарово (МБМ) бояд рафт. 

пас аз гирифтани патент бояд бо корфармо шартномаи меҳнатӣ ё гаржданӣ-
ҳуқуқӣ бандед. Барои ин шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ (агар он набошад, 
пас онро корфармо барасмият медарорад) лозим мегарданд, ҳамчунин 
ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот метавонанд лозим гарданд. 

АКНУН ШУМО МЕТАВОНЕД КОР КУНЕД

1.

2.

3.

4.

МУҲИМ!

Пас аз ба кор қабул шудан аз ҷониби Шумо бояд дар давоми 2 моҳ нусхаи шартномаи 
меҳнатӣ ба шуъбаи минтақавӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷират аз рӯи бақайдгирии Шумо 

шахсан пешниҳод карда шавад, ё бо хати фармуда бо рӯйхати замимаҳо ба суроғаи 
РММ СР ВКД (Раёсат оид ба масъалаҳои муҳоҷират Сарраёсати Вазорати корҳои 

дохилии) Россия дар ш. Москва (кӯч. Б. Ординка, х. 16/4 инш. 4) ирсол карда шавад.
Метавонед суроғаҳои шуъбаҳои минтиқавиро оид ба масъалаҳои муҳоҷират аз ҷо  

бинед -  https://77.мвд.рф / folder / 10168013

Агар Шумо шартномаи гаржданӣ-ҳуқуқиро бо шахси воқеӣ баста бошед, пас ба ВКД 
ирсол намудани хабарнома талаб карда намешавад.

Агар Шумо аз мамлакатҳои 
бераводидӣ омада истода бошед, 
тартиби бо кор таъминшавӣ чунин аст:

Муфассалтар дар 
саҳ. 8

Муфассалтар дар 
саҳ. 10-11

Муфассалтар дар 
саҳ. 12-13
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МУҲИМ!

АЗ РӮИ ҶОИ ОМАДАН БА ҚАЙДИ МУҲОҶИРӢ 
ГУЗОШТАН (ҚАЙДИ МУҲОҶИРӢ) 

Барои дар Москва ба таври қонунӣ 
кор кардан, Шумо бояд ҷоеро дарёфт 
кунед, ки дар он истиқомат мекунед 
ва дар он ҷо худро бақайдгирӣ кунед

Танҳо дар он утоқ бақайдгирӣ кардан мумкин аст, ки лар он Шумо истироҳат мекунед  
ва шаб мегузаронед.

Ба сифати тарафи қабулкунанда метавонанд баромад кунанд:

 ♦ шаҳрвандони ФР, ки ҳуқуқи моликият ё истифодаи утоқи истиқоматиро аз рӯи 
суроға, ки дар он қайди муҳоҷирӣ ба расмият даровада мешавад, доранд;

 ♦ шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар ФР доимо истиқомат мекунанд (дорандагони 
рухсати истиқомат), ки ҳуқуқи моликият ё истифодаи утоқи истиқоматиро аз 
рӯи суроға, ки дар он қайди муҳоҷирӣ ба расмият даровада мешавад, доран;

 ♦ шахсони ҳуқуқии ФР (ширкатҳои россиявӣ, филиал ё намояндагиҳои онҳо).

Шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар моликияти худ утоқи истиқоматӣ доранд, 
метавонанд худро худ дар он бақайдгирӣ намоянд.

Инчунин аз соли 2020 қонун қувва пайдо кард, ки ба шаҳрвандони хориҷии 
дар ҳудуди ФР соҳиби амволи ғайриманқул мебошанд ҳуқуқ медиҳад, ки 
ба сифати тарафи қабулкунанда баромад кунанд ва дар истиқоматгоҳи худ 
дигар шаҳрвандони хориҷиро бақайдгирӣ кунанд (хешовандон, дӯстон ва ғ.). 
Миқдори одамон, ки онҳоро метавон бақайдгирӣ кард, дар қонунгузорӣ қайд 
карда нашудааст, аммо дар назар доред – агар Шумо дар як ҳуҷраи истиқоматӣ 
зиёда аз 5 нафаронро бақайдгирӣ кунед, ин метавонад диққати кормандони 
ваколатдори минтақавии политсия ва дигар мақомотҳои назораткунандаро ҷалб 
кунад.

Чунин ҷо метавонад ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона (хостел), хобгоҳ ё 
истиқоматгоҳи хизматӣ бошад.
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Бо раванди ба қайди муҳоҷирӣ гузоштан тарафи қабулкунанда машғул мешавад. 
Тасдиқи он, ки Шумо дар қайди муҳоҷирӣ мебошед, қисми кандашавандаи бланки 
хабарнома дар бораи омада расидани шаҳрванди хориҷӣ мебошад. 

МУҲИМ!
Ба шаҳрвандони хориҷӣ, алахусус ба онҳо, ки бояд патентро барасмиятдарорӣ 

кунанд, матлуб аст, ки аз тарафи қабулкунанда дархости пешниҳоди 
хабарномаи омаданро ба МБФ (Маркази бисёрфунксионалӣ) ё бевосита ба 

шуъбаи минтақавӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷират кунанд, зеро агар хабарнома 
тариқи почта ирсол карда шавад, маълумотҳои зарурӣ метавонанд ба базаи 

иттилоттӣ бо андармонӣ ворид карда шавад, ки зимни барасмиятдарории патент ва 
муносибат бо мақомотҳои назораткунанда монеагиҳоро ба вуҷуд меорад.

Намунаи хабарнома 5 саҳ.

МУҲИМ!

Муҳлатҳои бақайдгузории муҳоҷират:

 ♦ барои шаҳрвандони ИИАО ин муҳлат 30 рӯзи тақвимӣ аз санаи гузаштан аз 
сарҳади Федератсияи Россия (барои шаҳрвандони Белоруссия 90 рӯзи тақвимӣ) 
аст;

 ♦ барои шаҳрвандони Тоҷикистон ин муҳлат 15 рӯзи тақвимӣ аз санаи гузаштан аз 
сарҳади Федератсияи Россия аст;

 ♦ барои шаҳрвандони Украина ин муҳлат 90 рӯзи тақвимӣ аз санаи гузаштан аз 
сарҳади Федератсияи Россия аст;

 ♦ барои шаҳрвандони давлатҳои дигар ин муҳлат 7 рӯзи корӣ аз санаи омадан ба 
ҷои будубош аст.

Вайрон кардани муҳлатҳои гузоштан ба қайди муҳоҷирӣ ба берун кардани Шумо аз 
ҳудудҳои ФР бо гузоштани манъи воридшавии минбаъда, инчунин ба ҷаримабандӣ 
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МУҲИМ!

МУҲИМ!

ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ

Барои бо мақсади гирифтани патент 
ба МБМ муроҷиат кардан ҳуҷҷатҳои 
зерин бояд вуҷуд дошта бошанд:
ШИНОСНОМА, ки аз рӯи он Шумо ба ҳудуди ФР ворид шудед;
КОРТИ МУҲОҶИРӢ бо қайди «Кор» дар сатри «Мақсади омадан»;
ҚИСМИ КАНДАШАВАНДАИ БЛАНКИ хабарнома дар бораи омада 
расидани шаҳрванди хориҷӣ.

Ҳолате эҳтимол аст, ки дар МБМ маълумот дар бораи қайди муҳоҷирии Шумо 
вуҷуд надорад (бармеояд Шумо наметавонед патент гиред). Ин маъно дорад, 
ки қайди/гузошти Шумо ба қайди муҳоҷирӣ ғайриқонунӣ барасмият дароварда 
шудааст, ё дар базаи ШММ (шуъба оид ба масъалаҳои муҳоҷират) маълумот 
ворид нашудааст. Дар ин маврид бояд такроран ба ШММ бо дархости шифоҳӣ 
оид ба ворид кардани маълумот муроҷиат намуд.

Агар қайди Шумо ғайриқонунӣ бошад, дархости Шумо барои гирифтани патент 
рад карда мешавад. Ғайр аз ин, Шумо метавонед танҳо пас аз як сол барои 

барасмиятдарории он муроҷиат намоед.

 ♦ ариза барои барасмиятдарории патент;

 ♦ шаҳодатнома, ки донистани забони русӣ, таърихи Россия ва асосҳои 
қонунгузории ФР-ро тасдиқ мекунад;

 ♦ маълумотномаи тиббӣ дар бораи надоштани касалиҳои хатарнок ва 
шаҳодатнома дар бораи надоштани ВНО (вируси норасоии иммунитети 
одам);

 ♦ полиси суғуртакунонии ихтиёрии тиббӣ;

 ♦ тарҷумаи шиноснома.

Тамоми дигар ҳуҷҷатҳоро, ки барои гирифтани патент лозим ҳастанд, дар ҳудуди 
МБМ барасмиятдарорӣ карда мешаванд:

Аз комиссияи тиббӣ метавонед танҳо дар МБМ гузаред. Маълумотномаҳои тиббӣ, ки 
аз ҷониби дигар муассисаҳои тиббӣ дода шудаанд, қабул карда намешаванд.
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МУҲИМ!

МУҲИМ!

Патентро дар МБМ гирифта, Шумо 
метавонед танҳо дар Москва (аз ҷумла 

дар ҳудуди Москваи Нав) кор кунед.

Муҳлати ниҳоии амали патент – 1 сол. Баъд аз он ба Шумо лозим мегардад, 
ки патентро аз нав ба расмият дароред (барои ин дархости корфармо лозим 
мегардад), ё аз ҳудуди ФР баромада, сипас ворид шуда, аз нав патентро гиред.

Маблағи патент бояд бо тартиби пешпардохт гузаронида шавад (масалан, дар 
моҳи январ Шумо барои феврал маблағ медиҳед, дар феврал – барои март ва 
ҳоказо).

ЧӢ ТАВР БА МБМ БОЯД ОМАДА РАСИД

Аз истгоҳи метро «Лесопарковая» бо автобуси 
«МЦ1» (оғози ҳаракат дар 6:35, итмом дар 18:17).

НАҚЛИЁТИ 
ҶАМЪИЯТӢ

СУРОҒА Москва, қасабаи Вороновское, шоҳроҳи Варшавское, 
киллометри 64-ум, хонаи 1, инш. 47.

ТЕЛЕФОН

МБМ аз соати 8:00 то 20:00 бе рӯзҳои истироҳат кор 
мекунад, аммо метавонад дар рӯзҳои ид кор накунад 
(пеш аз МБМ рафтан, вақти кори онро аз сомонаи он 
аниқ кунед).

ВАҚТИ КОР

mc.mos.ru

+7 (495) 777-77-77

ИНТЕРНЕТ-СОМОНА

Ба МБМ бояд танҳо шахсан муроҷиат намуд. Ҳар кадом хизматрасониҳои бе 
иштироки Шумо ба расмият даровардашуда, ғайриқонунӣ ҳастанд. Ба миёнаравон 

муроҷиат накунед!

Толугураак 
маалыматты 
mc.mos.ru/ru/
worker/get-patent 
сайтынан  
караңыз
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МУҲИМ!

ҶУСТУҶӮИ КОР ВА КОРТАЪМИНШАВӢ

Барои ҷустуҷӯи кор бояд аз хизматрасониҳои сомонаҳои махсусгардонидашуда 
ё нашриётҳои чопӣ, ки эълонҳоро дар бораи ҷойҳои кории холӣ ва қабули ҳайати 
кормандон ҷойгир мекунанд, истифода намуд. 

Шумо метавонед резюме таҳия кунед – ин раванди ҷустуҷӯи корро осонтар 
мекунад. Зимни таҳияи резюме пеш аз ҳама малакаю донишҳои 
касбиро нашон диҳед, дар бораи ҳуҷҷатҳои мавҷуда, ки дараҷаи 
салоҳияти Шуморо тасдиқ мекунанд, хабар диҳед. Инчунин Шумо 
метавонед ба биржаи меҳнат, ки дар МБМ дар Сахарово амал 
мекунад, муроҷиат кунед  (https://mc.mos.ru/ru/worker/mmc/jobs).

Зимни ба кор қабул шудан бояд шартномаи меҳнатӣ баста шавад. 
Он бояд маълумотҳоро дар бораи зерин дошта бошад:

 ♦ мансаб;
 ♦ андозаи музди меҳнат;

 ♦ ҷои кор;
 ♦ реҷаи корӣ.

Зимни АЗ РӮИ ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ ба кор дохил шудан, аз ҷониби 
Шумо бояд ба корфармо ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда шаванд: шиноснома, ки 
аз рӯи он Шумо ба ҳудуди ФР ворид шуде; дипломҳо дар бораи доштани маълумот 
(зимни зарурият), шаҳодатномаҳо дар бораи омӯзишҳои иловагӣ (агар бошанд); 
корти муҳоҷирӣ бо қайди «Кор» дар сатри мақсади омадан; патент ва чекҳои 
тасдиқкунандаи пардоти маблағи он; қисми кандашавандаи бланки хабарнома дар 
бораи омада расидани шаҳрванди хориҷӣ, полиси тиббӣ; тарҷумаи шиноснома, ки ба 
таври нотариалӣ тасдиқ шудааст.

Зимни ба кор дохил шудан АЗ РӮИ ШАРТНОМАИ ГРАЖДАНӢ-ҲУҚУҚӢ 
ба Шумо танҳо ҳуҷҷатҳои зерин лозим мегарданд: шиноснома; корти муҳоҷирӣ бо қайди 
«Кор» дар сатри мақсади омадан; патент ва чекҳои тасдиқкунандаи пардоти маблағи 
он; полиси тиббӣ; тарҷумаи шиноснома, ки ба таври нотариалӣ тасдиқ шудааст.

Агар Шумо бе ҳуҷҷатҳои лозима ё аз рӯи шарти шифоҳӣ кор карда истода бошед, 
Шуморо метавонанд фиреб диҳанд ва музди меҳнатро пардохт накунанд, ғайр аз ин 

Шумо ҷаримабандӣ карда мешаваед ва аз ҳудуди ФР берун карда мешавед.

Якчанд тарзҳои дар Москва дарёфт 
кардани кори муносиби Шумо мавҷуд 
ҳастанд
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МУҲИМ!

Аз рӯи матни эълон Шумо метавонед фаҳмиши авваларо оиди қонунӣ будан ё 
набудани кор пайдо кунед.

АЛОМАТҲОИ КОРИ ҚОНУНӢ: корфармо барасмиятдарории расмиро аз 
рӯи Кодекси меҳнат ё бастани шартномаи гражданӣ-ҳуқуқиро ваъда медиҳад; реҷаи 
кории аниқ бо рӯзҳои истироҳат; рухсатии меҳнатӣ ва корношоямии муваққатии 
пардохтшаванда; пардохти музди меҳнат ба корти бонкӣ; пешниҳоди ҷои зист.

МАНФИАТҲОИ КОРИ ҚОНУНӢ дар он аст, ки ба Шумо кафолатҳои 
риояи ҳуқуқҳои меҳнатии Шумо дода мешаванд: Шуморо наметавонанд ногаҳон 
аз кор озод кунанд (аз ҷумла дар ҳолати шадид гаштани ҳолати эпидемиологӣ), 
бо пардохти музди меҳнат фиреб намекунанд, барои иҷрои кори аз ҳаҷми 
созишгашта зиёд маҷбур намекунанд ва ғайра.

АЛОМАТҲОИ КОРИ ҒАЙРИҚОНУНӢ: корфармо дар рӯзи муроҷиат 
оғоз кардани корро/даромади зиёдро ваъда мекунад; номгӯи ташкилот қайд карда 
нашудааст; дар эълон ибораҳо ба монанди «бе ҳуҷҷатҳо рухсат дода мешавад», 
«вуҷудияти патент афзалият дорад/патент Москва ё вилояти Москва», «кори 
фаврӣ» вуҷуд доранд.

БОЗ ЯК АЛОМАТИ КОРИ ғайриқонунӣ ин дар эълон нишон додани маҳаки 
«кормандони афташон славяни лозим ҳастанд» мебошад. Яқиан ин маънои онро 
дорад, ки корфармо одамонро аз афташон ба шаҳрвандони ФР монандро бо 
мақсади расман барасмиятдарорӣ накардан ҷустуҷӯ карда истодааст.

МАНФӢ БУДАНИ КОРИ ғайриқонунӣ ин аст, ки дар ҳар кадом вақт 
корфармо Шуморо метавонад фиреб кунад – музди меҳнатро пардохт накунад, 
гувоҳӣ диҳад, ки Шумо ба таври расмӣ барасмият дароварда нашудаед ва бо ин 
сабаб ӯ дар назди Шумо ягон ӯҳдадорӣ надорад. Ғайр аз ин, Шумо метавонед 
барои бе бастани шартномаи кор кардан ба ҷавобшгарии маъмурӣ кашида шавед.

Агар Шумо барои кор кардан дар Москва 
аз дигар шаҳри ФР омада истода бошед, 
пас аз сарҳад гузаштан лозим нест! Бояд 
ба МБМ дар Сахарово барои гирифтани 

патент ҳозир шавед.

Агар бо ягон сабаб маълумотҳои шиносномаи Шумо дигар шаванд, пас Шумо бояд 
ба МБМ дар Сахарово ҳозир шавед ва ба патент тағйиротҳои дахлдорро ворид 
кунед. Барои ин бояд ба сектори «П»-и МБМ бо худ ҳуҷҷатҳои зеринро дошта, 
муроҷиат кунед: шиноснома ва тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи он; 
ҳуҷҷатҳои пардохтӣ/расидҳо, ки дар вақти амали патент пардохти андозро тасдиқ 
мекунанд; патент.

Агар корфармо 
ҳуқуқҳои меҳнатии Шуморо вайрон 
карда истода бошад (музди 
меҳнатро пардохт накарда бошад, 
барои иҷрои кори иловагӣ ва 
ҳоказо маҷбур карда бошад) 

24 саҳ.
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МУҲИМ!

МЕХОҲЕД ШАҲОДАТНОМАИ РОНАНДАГИИ ХОРИҶИРО БА 
РОССИЯВӢ ИВАЗ КУНЕД?

ШУМО ШАҲОДАТНОМАИ РОНАНДАГӢ НАДОРЕД Ё ОН БА 
ТАЛАБОТИ КОНВЕНТСИЯИ ВЕНА МУТОБИҚ НАМЕБОШАД?

КОР ДАР НАҚЛИЁТ

Агар Шумо ба хулосаи дар соҳаи 
интиқолҳои нақлиётии тиҷоратӣ 
кор кардан омада бошед – дар 
такси ё дар нақлиёти боркашон, 
– Шумо бояд шаҳодатномаи 
ронандагии россиявӣ дошта бошед

Агар шаҳодатномаи ронандагии Шумо ба талаботи конвентсияи Вена мутобиқ 
набошанд, ба шуъбаи минтақавии Нозироти давлатии бехатарии ҳаракати роҳ 
(НДБҲР) бо аризаи дахлдор муроҷиат кунед. Дар он ҷо Шумо бояд шиноснома 
ва шаҳодатномаи ронандагии хориҷӣ, хабарнома дар бораи гузоштан ба қайди 
муҳоҷирӣ, расид дар бораи пардохти боҷи давлатиро пешкаш кунед, инчунин 
аз комиссияи тиббӣ гузаред. Пас аз ин Шумо бояд тахассуси худро бо роҳи 
супурдани имтиҳонҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ тасдиқ кунед.

Он гоҳ Шумо бояд дар мактаби махсус омӯзиш гузаред ва имтиҳонҳоро дар 
мавзӯъи идоракунии воситаҳои нақлиёт бо муваффақ супуред.

Агар Шумо автомобилро бо мақсадҳои шахсӣ идора карда истода бошед – 
шаҳодатномаи ронандагии россиявӣ ҳатмӣ намебошад (аммо Шумо бояд 
шаҳодатномаи ронандагии мамлакати худро, ки дар ФР эътироф карда мешаванд, 
ё байналхалқиро дошта бошед). Агар шаҳодатномаи ронандагии Шумо ба 
талаботи конвентсияи Вена дар бораи ҳаракаи роҳ мутобиқ набошанд, пас бояд 
шаҳодатномаи ронандагӣ ба забони русӣ тарҷума карда шуда, тарҷума ба таври 
нотариалӣ тасдиқ карда шавад.

Қоидаҳои ҳаракати роҳро (ҚҲР) вайрон накунед. Ду ҷаримаи дар давоми се сол 
татбиқгашта боиси аз ҳудудҳои ФР берун кардани Шумо мегарданд.
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МУҲИМ!

АНДОЗҲО

Агар Шумо аз рӯи патент кор карда 
истода бошед, пас ҳуқуқи тарҳи 
андозро аз рӯи АДШВ (андоз аз 
даромадҳои шахсони воқеӣ) доред
Барои ин ба Шумо лозим аст, ки ба корфармо ё сармуҳосиби худ аризаро барои 
тарҳи андоз аз рӯи АДШВ пешниҳод кунед (он дар намуди озод таҳия карда 
мешавад). Ба ариза бояд нусхаҳои расидҳо оиди пардохти маблағи патент 
замима карда шаванд.

Ариза метавонад дар ҳаком вақт пешниҳод карда шавад (дарҳол пас аз ба кор 
даромадан ё пас аз чанд вақт). Корфармо аз тарафи худ ба нозироти андоз 
аризаро бо дархости додани иҷозат ҳисоб кардани пешпардохти аз ҷониби Шумо 
барои патент гузаронидашударо пешниҳод мекунад.

Ариза метавонад дар доираи як соли тақвимӣ як маротиба пешниҳод карда шавад 
(аз 1 январ то интихобан 31 декабр). 

Тарҳи андоз метавонад танҳо дар як ҷои корӣ дода шавад (дар ҳолате, агар Шумо 
дар як вақт дар якчанд ҷои корӣ кор карда бошед).

Раванди мазкур бояд ҳар сол такроран амалӣ гардонида шавад.

Маблағи тарҳи андозро Шумо дар алоҳидагӣ нагирифта, дар якҷоя бо музди 
меҳнати давраҳои минбеъда мегиред.

Тарҳи андоз танҳо дар он ҳолат ба ҳисоб гирифта мешавад, агар корфармо аз 
Хадамоти Федералии андоз иҷозати дахлдор қабул карда бошад.
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Қонунҳоро қатъиян риоя намоед. 
Дар акси ҳол Шуморо аз ФР ба таври 
маҷбурӣ мебароранд ва воридшавии 
минбаъдаро манъ мекунанд

РАФТОР ДАР ДОХИЛИ ШАҲР

ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲОИ АЗ ҲАМА ПАҲНШУДА:

 ♦ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ, истеъмоли анвои нашъа ва 
дар ҳолати мастӣ будан;

 ♦ сигоркашӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ;

 ♦ партовпартоӣ дар ҷойҳои иҷозат доданашуда;

 ♦ дар вақти гуфтушунид истифода намудани ҳақорат;

 ♦ аз ҷониби пиёдагардон вайрон кардани қоидаҳои гузаштан аз роҳ ва вайрон 
кардани ҚҲР аз ҷониби ронандагон;

 ♦ ғалоғула дар ҳуҷраи истиқоматӣ ё дар кӯча;

 ♦ гузаронидани корҳои садобаланд дар вақти шом ё шаб, инчунин дар рӯзҳои 
истироҳатӣ;

 ♦ бе чипта сафар кардан дар нақлиёти ҷамъиятӣ.
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ҒАЙР АЗ ҚОНУНҲО ДАР МОСКВА ҚОИДАҲОИ ҒАЙРИРАСМӢ 
ҲАСТАНД. РИОЯИ ОНҲО НИЗ МУҲИМ АСТ

 ♦ Дар ягон ҳолат ақидаи динӣ ва анъанаҳои миллии худро ба одамони атроф 
талқин накунед.

 ♦ Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гуфтушунидҳои овозбаланд маъқул дониста намешавад. 
Дар дохили шаҳр бошад умуман бо овози баланд гап назанед – Шуморо бояд 
танҳо ҳамсӯҳбати Шумо шунавад. Инчунин ҳаракат кунед дар ҷойҳои ҷамъиятӣ 
забони русиро истифода баред.

 ♦ Аз ҷанҷолҳо канораҷӯӣ кунед.

 ♦ Шаҳрро эҳтиёт кунед. Бо одамони атроф эҳтиромкорона муносибат кунед. 
Дар нақлиёт ба одамони калонсол, мусофирони кӯдакдор, занҳои дуҷон ва 
одамони иқтидори маҳдуд дошта ҷойи худро диҳед.



18

МУҲИМ!

МУНОСИБАТ БО ПОЛИТСИЯ

Агар Шуморо корманди политсия боздошт карда бошад (аз ҷумла корманди 
хадамоти роҳӣ-патрулӣ – агар Шумо нақлиёти автомобилиро идора карда 
истода бошед) ё инки политсия тафтиш карда истода бошад, хавотир нашавед. 
Ҳуҷҷатҳоро пешкаш кунед: шиноснома, корти муҳоҷирӣ, қисми кандашавандаи 
бланки хабарнома дар бораи гузошта ба қайди муҳоҷирӣ (зимни зарурият, 
шаҳодатномаи ронандагӣ).

Ба шаҳрвандони Озарбойҷон, Молдавия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Украина 
инчунин матлуб аст, ки бо худ патент ва расиди пардохти маблағи онро дошта 
бошанд.

Ба тамоми шаҳрвандон, новобаста аз мамлакати омадан, матлуб аст, ки бо худ 
расидҳоро оиди пардохти ҷаримаҳо дошта бошанд (агар бошанд).

Барои боварӣ ҳосил кардан, ки пеши Шумо дар ҳақиқат корманди политсия 
мебошад, Шумо ҳуқуқ доред аз ӯ пешниҳод кардани шаҳодатномаи 
хизматиро хоҳиш кунед. Ҳараки дар хотир нигоҳ доштан ё навишта гирифтани 
маълумотномаи корманди политсияро кунед, ин барои он ҳолат лозим мешавад, 
агар дар оянда зарурияти мубоҳиса кардани амалҳои ӯ лозим шавад.

Агар корманди политсия протокол таҳия кунад, бо маълумоти дар он қайдшуда 
бо диққат шинос шавед.Агар Шумо бо ягон чӣ розӣ набошед, пас ҳуқуқ доред ба 
протокол эътирози худро ворид кунед ва танҳо пас аз ин онро имзо кунед.

Ҳуқуқу ӯҳдадории худро дар вақти 
муносибат намудан бо корманди 
политсия донед ва якчанд қоидаҳои 
оддитаринро риоя намоед

Ҳаракати ба таври «ғайрирасмӣ» ҳал кардани масъала (додани пора) амали ҷиноятӣ 
мебошад.

Агар ба фикри Шумо корманди политсия қонунгузориро вайрон карда истода бошад, 
ба «хати фаврӣ»-и ВКД занг занед ва ҳолати корро фаҳмонед.

8-800-222-74-47
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ГУМ/ВАЙРОН ШУДАНИ ҲУҶҶАТҲО

Тартиби амалҳо зимни гум ё вайрон 
шудани ҳуҷҷатҳо:

Нусха ва аксҳои тамоми ҳуҷҷатҳоятонро гиред, дар ин ҳолат барқарор кардани 
онҳо дар ҳолати гум ё вайрон шудан осонтар мегардад.

Дар шуъбаи ВКД Шумо талон-хабарномаро оиди қабули ариза бояд гиред ва 
аллакай бо он ба консулгарӣ равед. Дар баъзе консулгариҳо вуҷудияти танҳо 
талон-хабарнома кифоягӣ намекунад, бо ин сабаб ба Шумо лозим мегардад, 
ки дар намуди озод аризаро бо дархости додани маълумотнома дар бораи 

он, ки шиносномаи Шумо дарёфт карда нашудааст, нависед.

ШИНОСНОМА Метавонед дар консулгарии мамлакати худ барқарор кунед. 
Инро ҳар чӣ зудтар бояд кард. Аммо пеш аз ҳама ба шуъбаи ВКД (суроғаҳои 
шуъбаҳо –  https://77.мвд.рф/Kontakti/контакты-омвд-москвы) барои гирифтани 
маълумотнома дар бораи гум кардани шиноснома бояд муроҷиат намуд.

КОРТИ МУҲОҶИРӢ Метавонад дар шуъба оид ба масъалаҳои муҳоҷират 
барқарор карда шавад. Шумо метавонед ба шуъба аз рӯи бақайдгирӣ 
муроҷиат кунед (суроғаҳои шуъбаҳо – https://77.мвд.рф/folder/10168013). Инро бояд 
дар давоми се рӯз амалӣ намуд.

ПАТЕНТ Барои барқарор кардани он бояд ба МБМ дар Сахарово муроҷиат 
намуд. Зимни гум кардани патент бояд бо ариза дар бораи барқарор кардани 
он то санаи рӯзи охирони пардохт кардани маблағи он муроҷиат намуд. 
Дар акси ҳол Шумо бояд аз мамлакат баромада равед, зимни воридшавии 
навбатӣ бошад ба Шумо лозим мегардад, ки барои гирифтани патент аз нав 
ҳуҷҷатҳорои пешниҳод кунед.

ХАБАРНОМА ДАР БОРАИ ОМАДА РАСИДАНИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ 
Метавонад дар шуъба оид ба масъалаҳои муҳоҷирати ҳамон минтақа, ки дар 
он Шумо ба қайд гирифта шудаед, барқарор карда шавад. Барои ин ба шуъба 
бояд соҳибмулки утоқ, ки дар он Шумо истиқомат мекунед,  муроҷиат кунад.

РАСИДҲО ОИДИ ПАРДОХТИ ПАТЕНТ Ё ҶАРИМАҲО Метавонанд дар бонк, ки 
дар он Шумо пардохтҳоро амалӣ гардонида будед, барқарор карда шавад.
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Ҷазоҳо барои ҳуқуқвайронкуниҳои аз 
ҳама паҳншуда:

 ♦ Вайрон кардани муҳлатҳои гузоштан ба қайди 
муҳоҷирӣ; вайрон карлани муҳлатҳои бошиш дар ФР; 
истиқомат кардан берун аз ҷои бақайдгирӣ; кор бе 
патент; набудани ҳуҷҷатҳоо зимни надодани ариза 
дар бораи гум кардани онҳо.

 ♦ Кор дар соҳаи интиқолҳои тиҷоратӣ бе 
шаҳодатномаи ронандагии россиявӣ.

 ♦ Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ, 
истеъмоли анвои нашъа ва дар ҳолати мастӣ будан 
на танҳо ба ҷарибандӣ, балки берун баровардани 
Шумо аз ҳудудҳои ФР ҳатто барои як вайронкунии 
мазкур оварда мерасонад.

 ♦ Сигоркашӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.

 ♦ Партовпартоӣ дар ҷойҳои иҷозат доданашуда.

 ♦ Дар вақти гуфтушунид истифода намудани ҳақорат, 
ғалоғула дар ҳуҷраи истиқоматӣ; гузаронидани 
корҳои садобаланд дар вақти шом ё шаб, инчунин 
дар рӯзҳои истироҳатӣ.

 ♦ Бе чипта сафар кардан дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва бе 
пардохти музд интиқол додани бағоҷ.

5000-7000 рубли русӣ

5000-15000 рубли русӣ

500-1500 рубли русӣ

500-1500 рубли русӣ

500-1200 рубли русӣ

500-1000 рубли русӣ

1000-2500 рубли русӣ

Ғайр аз ҷаримаҳо барои ҳуқуқвайронкуниҳои болоқайдшуда Шуморо инчунин 
метавонанд аз ҳудудҳои ФР бароранд.
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Агар Шумо ҳатто барои ҳуқуқвайронкунии ночиз ҷаримаи маъмурӣ гиред, 
пас ҷаримаи мибаъда ба қабули қарор дар бораи аз ҳудудҳои ФР берун 
баровардани Шумо ва манъи воридшавии мибаъда оварда мерасонад.

Хатар аз тарафи ташкилотҳио террористӣ ва экстремистӣ вуҷуд дорад. Бо онҳо 
алоқа накунед, ки метавонад бо чунин ташкилотҳо алоқаманд бошанд! Дар акси 

ҳол Шумо зери назорати мақомотҳои махсус гирифта мешавед ва гирифтори 
манъи бемуҳлати ба ҳудудҳои ФР воридшуданро мешавед ё ҳамчун иштирокчӣ 

суд мешавед.
Агар ба Шумо дар бораи ташкилотҳои террористӣ ё экстремистӣ чизе маълум 

гардад, дарҳол ба политсия бо рақами 112 ё Хадамоти Федералии бехатарӣ (ХФБ) 
бо рақами +7 (495) 224-22-22 хабар диҳед.
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Барои он, ки ба мавқеъи ғайриқонунӣ 
бо тамоми хавфҳои хос нагузаштан, 
Шумо бояд як қатор қоидаҳои 
оддитаринро риоя кунед:

 ♦ Худро ба қайди муҳоҷирӣ гузоштан Беҳтар мешавад, агар бо ин дарҳол пас 
аз омада расидан машғул шавед, зеро якчанд вақт барои дарёфти утоқи 
истиқоматии муфид лозим мегардад, баъзе муассисаҳо дар рӯзҳои истироҳат ва 
ид метавонанд кор накунанд, баъзе расмиётҳо метавонанд муҳлати зиёдро талаб 
кунанд, барои омода кардани ҳуҷҷатҳо ва гирифтани онҳо инчунин вақт лозим 
аст. Аз болои он назорат баред, ки иҷорадиҳанда Шуморо ба қайди муҳоҷирӣ 
гузоштааст. Агар ӯ инро иҷро накунад, дар Шумо мушкилотҳо бо қонун пайдо 
мешаванд.

 ♦ Муҳлатҳои бошиш дар ФР ва гирифтани ҳуҷҷатҳоро риоя кунед. Агар Шумо дар 
давоми 90 рӯз пас аз ворид шудан ба кор дохил нашавед, пас бояд аз ҳудуди ФР 
баромада равед ва танҳо пас аз он муҳлат баргардед. Аммо агар Шумо патент 
гиред, вале бон ин дар давоми 90 рӯз ба кор дохил нашавед, баромадан аз 
ҳудудҳои мамлакат лозим намебошад (муҳимаш он, ки маблағи патент пардохт 
шуда бошад).

 ♦ Аз болои муҳлати амали ҳуҷҷатҳои назорат баред ва онҳоро пешакӣ дароз кунед.

 ♦ Пешпардохтро барои патент сари вақт пардохт кунед (дар моҳи январ Шумо 
барои феврал маблағ медиҳед, дар феврал – барои март ва ҳоказо).

 ♦ Доимо бо худ тамоми маҷмӯъи ҳуҷҷатҳоро доред, аз ҷумла расидҳоро оиди 
пардохти маблағи патент ва ҷаримаҳо.

Как встать на 
миграционный учет

8 стр.
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 ♦ Аз болои дуруст пур шудани ҳуҷҷатҳо, нишонаҳо барои пардохти маблағи 
онҳо назорат баред, барои пардохти маблағи патент аз QR-рамзи ба он 
ҳамроҳ додашаванда истифода баред. Ҳар кадом хатогӣ зимни пур кардани 
ҳуҷҷатҳо ба он оварда мерасонад, ки онҳо беэътибор мешаванд ва дар 
натиҷа дар оянда ин ҳолат ба мушкилиҳо оварда мерасонад;

 ♦ То барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо корро оғоз накунед;

 ♦ Аз болои он назорат кунед, ки пули Шумо барои барасмиятдарории тамоми 
ҳуҷҷатҳо ва барои муддати аввала кироя кардани ҷои истиқомат расад;

 ♦ Қонунҳои ФР-ро риоя кунед!

 ♦ Танҳо ба манбаъҳои расмии маълумот бовар кунед!

 ♦ Ҳуҷҷатҳоро аз даст нахаред – онҳо баръало қалбакӣ мебошанд.

Ба кор танҳо ба таври расмӣ дохил шавед (аз рӯи Кодекси меҳнат). Агар Шумо бе 
ҳуҷҷатҳои лозима кор кунед, пас музди меҳнати Шумо назар ба кортаъминшавии 
расмӣ камтар мешавад, Шумо наметавонед ҳуқуқҳои меҳнатии худро ҳимоя кунед 

ё инки умуман пул гиред, муҳимаш бошад – доимо хавфи боздошт шудан ва аз 
ҳудудҳои ФР берун баровардани Шумо ва гузоштани манъи воридшавии минбаъда 

вуҷуд дорад.
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ВАРОН ШУДАНИ ҲУҚУҚҲОИ ШУМО

Агар Шумо ҳисоб кунед, ки ҳуқуқҳои 
Шумо вайрон шудаанд, пас метавонед 
барои ёрӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ 
муроҷиат кунед. 
Чунин хизматрасониҳоро ташкилотҳои ҳимоявии ҳуқуқӣ ва ҳуқуқшиносон 
мерасонанд.

Агар Шумо бо амалҳои корманди политсия рози 
набошед, ба «хати фаврӣ»-и ВКД занг занед  

Агар корфармо шартҳои шартномаи меҳнатиро вайро карда истода бошад (барои 
кори иловагӣ ё барои иҷрои ҳаҷми кори аз созишшуда берун маҷбур карда истода 
бошад, музди меҳнатро пардохт накунад ва ғ.), Шумо метавонед ба 

ПРОКУРАТУРАИ 
БАЙНИНОҲИЯВӢ

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/about-the-
proc/structure/proc-search?category=77

http://mosopen.ru/goverment/group/25

https://git77.rostrud.ru/ 
(суроға: кӯч. Домодедовская, х. 24, корп. 3;   

  8-495-343-95-98

НОЗИРОТИ ДАВЛАТИИ 
МЕҲНАТ

 8-800-222-74-47

Агар Шумо хоҳиши мубоҳиса кардани маводҳои маъмурии нисбати Шумо 
баровардашударо дошта бошед, бояд ҳар чӣ зудтар ба мутахассисон муроҷиат 

кунед. Инчунин риояи муҳлатҳои мубоҳисаи маводҳои маъмурӣ ва ҷиноятии нисбати 
Шумо баровардашуда хеле муҳим аст (одатан ин 10 рӯз аст).

Барои ба мақомотҳо муроҷиат кардан, Шумо бояд шартномаи меҳнатӣ дошта 
бошед.
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Москва на танҳо барои кор,  
балки барои дамгирӣ имконият 
медиҳад
Дар шаҳр доимо чорабиниҳо бо иштироки намояндаҳои миллатҳои гуногун 
ташкил карда мешаванд. 

Барномаҳои чунин  чорабиниҳоро метавон дар сайтҳои зерин мавриди муроқибат 
қарор дод:

Ба саҳифаҳои Департаменти сиёсати миллӣ ва алоқаҳои байниминтақавии  
ш. Москва дар сомонаҳои иҷтимоӣ номнавис шавед:

КОНУНИ МОСКВАГИИ МИЛЛАТҲО https://mdn.ru / 

ДЕПАРТАМЕНТИ СИЁСАТИ 
МИЛЛӢ ВА РАВОБИТИ 
БАЙНАЛМИНТАҚАВИИ ШАҲРИ 
МОСКВА

https://www.mos.ru /  
depnpol / 

https://www.facebook.com/welcome.mos/

https://www.instagram.com/depnpol/

https://twitter.com/depnpol

https://vk.com/public98146111

https://ok.ru/group/56105387098133
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101

102

103
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ТЕЛЕФОНҲОИ ДАРКОРӢ 

Ба шаҳрвандони хориҷӣ танҳо хизматрасониҳои таъҷилии хадамоти Ёрии 
таъҷилии тиббӣ дастрас мебошанд. Барои ҳалли масъалаҳои саломатӣ бояд 

полиси Суғуртаи ихтиёрии тиббӣ харида шавад.
Ба меҳнаткашон аз  мамлакатҳои ИИАО барасмиятдарории полиси Суғуртаи 
ҳатмии тиббӣ ва дар қатори шаҳрвандони ФР гирифтани ёрии тиббии бепул 

дастрас аст. Диққат диҳед, ки амали полис танҳо ба он шахсон, ки онро бастааст, 
паҳн мегардад (ба аъзоёни оила амали полис паҳн намегардад).

Аз рӯи рақами ХФБ дар бораи ҳар кадом маълумот оиди амалҳои террористии 
омода шуда истода ё иҷрошуда, дар бораи фаъолияти ташкилотҳои террористӣ ё 

экстремистӣ, бояд хабар расонд.

МУҲОФИЗАИ ЗИДДИСӮХТОРӢ

ПОЛИТСИЯ

ЁРИИ ТАЪҶИЛИИ ТИББӢ

РАҚАМИ ЯГОНАИ 
ХАДАМОТИ НАҶОТДИҲӢ

8-800-222-74-47
ТЕЛЕФОНИ 
БОВАРИИ ВКД

8-495-777-77-77МБМ ДАР САХАРОВО

8-495-224-22-22ХФБ
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КОНСУЛГАРИИ 
ӮЗБЕКИСТОН Тангкӯчаи 2-ми Казачий, х. 2

+7 (499) 230-0032, 
+7 (499) 230-0715, 
+7 (499) 230-0054

КОНСУЛГАРИИ 
ОЗАРБОЙҶОН Тангкӯчаи Леонтевский, х. 16 +7 (495) 629-4332, 

+7 (495) 629-1649

КОНСУЛГАРИИ 
АРМАНИСТОН Тангкӯчаи Армянский, х. 2 +7 (495) 624-3243

КОНСУЛГАРИИ 
БЕЛОРУССИЯ кӯч. Маросейка, 17/6 +7 (495) 624-7095

КОНСУЛГАРИИ 
ҚАЗОҚИСТОН Чистопрудний булвар, х. 3а

+7 (495) 627-1734, 
+7 (495) 627-1838, 
+7 (495) 627-1806

КОНСУЛГАРИИ 
ҚИРҒИЗИСТОН

кӯч. Болшая Ординка, х. 62, 
инш. 2 +7 (499) 238-3304

КОНСУЛГАРИИ 
МОЛДОВА кӯч. Рождественка, х. 7 +7 (495) 628-1050, 

+7 (495) 624-9678

КОНСУЛГАРИИ 
ТОҶИКИСТОН Тангкӯчаи Скатертний, х. 19 +7 (495) 690-5736, 

+7 (495) 690-5281

КОНСУЛГАРИИ 
УКРАИНА Тангкӯчаи Леонтевский, х. 20 +7 (495) 629-9742

КОНСУЛГАРИҲОИ МАМЛАКАТҲОИ ИДМ  
(ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИМ) ДАР МОСКВА



мигрантамомоскве.рф

Чи тавр ммц-ро пайдо кард

Лесопарковая


