
Визасыз өлкөлөрдүн чет  
элдик жумушчулар учун

Москва. 
Жөнөкөй эрежелер
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3ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

Москвага келип, укугуңуз 
корголот деп ишенсеңиз болот:

ЖЕКЕ: коопсуз жашоо укугу, мүлктү коргоо, жүрүү эркиндиги, дин тутуу 
эркиндиги, никеге туруу укугу.

СОЦИАЛДЫК: медициналык жардам алуу, окуу жана эс алуу укугу.

МАДАНИЙ: маданий турмушка катышуу укугу, чыгармачылык укугу.

ЭКОНОМИКАЛЫК: эркин эмгекке болгон укук – сиз иш түрүн тандап, 
иштеп акча таба аласыз. Мыйзамдуу иштөө үчүн расмий түрдө жумушка 
орношуп, мыйзамдарды так сактоо керек.

Москвага виза талап кылынбоочу тартипте келген ар түрдү өлкөлөрдүн 
жарандары үчүн иш кагаздарын жүргүзүүдө айырмачылыктар бар. 

Көбүрөөк маалымат 
6 жана 7-беттерде.

МААНИЛҮҮ!

Москвага жумушка 
барардан мурун, өлкөгө кирүүгө 
тыюу салынбагандыгына көз 
жеткирүү керек. 

4 б. 5 б. Мыйзамдуу түрдө 
Москвада болуп, иштешиңиз үчүн керек 
болгон документтердин үлгүлөрү.

1 3 42
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Москвага иштегени барардан мурун, 
кирүүгө тыюу салынбаганын 
текшерип алганыңыз оң.

2.

1.

КИРҮҮГӨ ТЫЮУ САЛУУНУ ТЕКШЕРҮҮ

Муну эки жол менен жасоого болот:

Интернет тармагында  сервисы.гувм.мвд.рф 
дареги боюнча, «Чет өлкөлүк жарандардын 
жана жарандыгы жок адамдардын Россия 
Федерациясынын Ички иштер министрлиги 
аркылуу Россия Федерациясынын аймагына 
кирүүсүнө жол бербөө үчүн негиздердин бар 
экендигин текшерүү» пунктун тандап, талап 
кылынган талааларды толтуруңуз. Ал жакта 
алынган маалыматтар маалымдама мүнөзүндө 

Жеке өзүңүз расмий түрдө Миграция маселелери боюнча бөлүмгө 
кайрылыңыз. Муну Москвада болгон жана ишеним кат боюнча аракет 
кылуучу тууганыңыз же таанышыңыз жасай алат. Бул учурда, сиз 
кирүүгө уруксат бербөө үчүн негиздердин бар же жоктугу жөнүндө так 
билип аласыз.

МААНИЛҮҮ!

Кирүүгө тыюу салуунун себептери төмөнкүлөр болушу 
мүмкүн: Россия Федерациясына болгон мурунку сапарларда 

болуу шарттарын бузуу; административдик же кылмыш 
жоопкерчилигине тартуу, соттуулуктун болушу же экстремисттик 

жана/же террористтик уюмдардын ишине катышкан 
мекендештер менен тыгыз байланышта болуу; чыгарып жиберүү 

жөнүндө мурунку чечим; кооптуу ооруларга медициналык 
кароодон өткөрүүнүн оң натыйжасы.
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ПАТЕНТ 
Азербайжан, Молдова, Тажикстан жана 
Өзбекстандын жарандары үчүн талап 
кылынат

Би
лд

ир
үү

нү
н 

үз
үп

  
ал

уу
чу

 б
өл

үг
ү

МИГРАЦИЯ КАРТАСЫ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАНДАРДЫН КЕЛИШИ 
ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮ 

ДОКУМЕНТТЕРДИН ҮЛГҮЛӨРҮ

Мыйзамдуу жумуш үчүн 
зарыл болгон негизги  
документтер:

Кантип патент алуу керек 10 барак



6ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ЖАРАНДАРЫ ҮЧҮН 
Армения | Казакстан | Кыргызстан

Россия Федерациясынын чек арасынан өткөндө сизге миграциялык 
карта берилет. Москвада мыйзамдуу түрдө иштөө үчүн «Сапардын 
максаты» графасында «Жумуш» деген пунктту белгилөө зарыл.

1.

Андан кийин сиз миграциялык каттоого турушуңуз керек 
(жашай турган үй таап, ага каттоодон өтүңүз). 

2.

Медициналык текшерүүдөн өтүү. Бул үчүн Москва шаарынын 
миграциялык борборуна (КФМБ) келүү керек. Процедурадан келген 
күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде өтүшүңүз керек.

Жумушка орношуу үчүн, жумуш берүүчү менен эмгек же жарандык-
укуктук келишим түзүү керек. Бул үчүн сизге паспорт, эмгек китепчеси 
керек болот (эгер ал жок болсо, анда жумуш 
берүүчү берет), ошондой эле билимиңиз 
жөнүндөгү документтер талап кылынышы мүмкүн. 
Ошондой эле камсыздандыруу күбөлүгүн (ЖӨЭКН) жана салык 
төлөөчүнүн идентификациялык номерин (ИНН) алуу керек. ЖӨЭКНди 
Россия Федерациясынын Пенсиялык фондунун каалаган бөлүмүнөн 
акысыз каттоого болот, бирок ыңгайлуураагы – катталган жери 
боюнча. ИНН катталган жери боюнча салык инспекциясында же көп 
функционалдуу «КФБ Менин документтерим» мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматтарды көрсөтүү борборунда таризделет.

3.

4.

5.

Эгер сиз ЕАЭБдин мүчөсү болгон 
өлкөлөрдөн келсеңиз, анда жумушка 
орношуунун тартиби төмөнкүдөй:

ЭМИ СИЗ ИШТЕЙ АЛАСЫЗ

1
3

2

Толугураак 
маалымат 
12-13-беттерде

Толугураак 
маалымат 
8-бетте



7ВИЗАСЫЗ БАШКА ӨЛКӨЛӨРДҮН ЖАРАНДАРЫ ҮЧҮН 
Азербайжан | Молдова | Тажикстан | Өзбекстан

Россия Федерациясынын чек арасынан өткөндө, сизге миграциялык 
карта берилет. Мыйзамдуу түрдө Москвада иштөө үчүн, «Келүү 
максаты» графасында «Жумуш» пунктун белгилөө керек.
Андан кийин сиз миграциялык каттоодон өтүшүңүз 
керек (жашай турган үй таап, ага каттоодон өтүңүз). 

Патент алуу. Бул үчүн КФМБга келүү керек. 

Патент алгандан кийин, сиз төмөнкүлөр боюнча иштей аласыз:
 ♦ иш берүүчү менен эмгек же жарандык-укуктук келишим (ЖУК) менен. 

Бул үчүн паспорт, эмгек китепчеси талап кылынат (эгер жок болсо, иш 
берүүчү аны өзү тариздейт), ошондой эле билими 
тууралуу документтер дагы талап кылынышы мүмкүн;

 ♦ жеке жак ЖУКту тариздебестен.
Ошондой эле камсыздандыруу күбөлүгүн (ЖӨЭКН) алуу керек, аны 
Россия Федерациясынын Пенсиялык фондунун каалаган бөлүмдөрүнөн 
акысыз тариздөөгө болот, бирок ыңгайлуураагы – катталган жери боюнча.

1.

2.

3.

4.

5.

Эгер сиз визасыз өлкөлөрдөн 
келсеңиз, анда жумушка орношуунун 
тартиби төмөнкүдөй:

ИНН жөнүндө маалымат же патентте көрсөтүлгөн, же аларды 
Федералдык Миграция Кызматынын (ФМК) сайтынан алса болот.

6.

Толугураак 
маалымат 
8-бетте
Толугураак 
маалымат 
10-11-беттерде

Толугураак 
маалымат 
12-13-беттерде

ЭМИ СИЗ ИШТЕЙ АЛАСЫЗ

Жумушка орношкондон кийин 2 айдын ичинде эмгек келишиминин көчүрмөсүн 
же ЖУКтун көчүрмөсүн катталган жериңиз боюнча райондук миграция бөлүмүнө 

тапшырышыңыз керек же Москва шаарындагы Россиянын ИИМдин миграция 
маселелери боюнча Башкы башкармалыгынын дарегине (Б. Ордынка көч., 16/4 - үй, 

4 - курулуш) тиркемелеринин тизмеси менен тапшырык кат аркылуу жөнөтүшүңүз 
керек. Миграция маселелери боюнча райондук бөлүмдөрдүн даректерин бул жерден 

көрө аласыз –  
https://77.мвд.рф / folder / 10168013

Эгерде сиз жеке адам менен жарандык-укуктук келишим түзгөн болсоңуз, анда 
Ички иштер министрлигинин билдирүүсү талап кылынбайт.

МААНИЛҮҮ!
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Кабыл алуучулар төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

 ♦ дареги боюнча миграция каттоосу жасалган турак жайга ээлик кылуу же 
пайдалануу укугуна ээ болгон Россия Федерациясынын жарандары;

 ♦ Россия Федерациясында туруктуу жашоочу (жашап турууга уруксаты 
бар), дареги боюнча миграциялык каттоосу түзүлгөн турак жайга менчик 
укугу же пайдалануу укугуна ээ болгон чет өлкөлүк жарандар;

 ♦ чет өлкөлүк жарандар үчүн расмий иш берүүчү болуп саналган 
РФнын юридикалык жактары (Россиянын компаниялары, алардын 
филиалдары же өкүлчүлүктөрү)

Менчигинде турак жайга ээ болгон чет өлкөлүк жарандар өзүлөрүн ушул 
жерге каттай алышат.

Ошондой эле, 2020-жылдан тарта РФда кыймылсыз мүлкү бар чет 
өлкөлүк жарандарга кабыл алуучу катары иш алып барууга жана башка 
чет элдик жарандарды (туугандарын, досторун ж.б.) турак жайына 
каттоого уруксат берген мыйзам күчүнө кирди. 

МААНИЛҮҮ!

ТУРГАН ЖЕРИ БОЮНЧА КАТТООГО ТУРУУ  
(МИГРАЦИЯЛЫК КАТТОО)

Москвада мыйзамдуу түрдө жашоо 
жана иштөө үчүн сиз жашай турган 
жерди таап, ага каттоодон 
өтүшүңүз керек

Сиз эс алып жана уктаган бөлмөдө гана каттала аласыз.

Мындай жер батир, мейманкана (хостел), жатакана же кызматтык имарат 
болушу мүмкүн.
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Миграциялык каттоого тургузуу мөөнөтү:

 ♦ ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жарандары үчүн бул мөөнөт Россия Федерациясынын 
чек арасынан өткөн күндөн тартып 30 календарлык күндү түзөт;

 ♦ Тажикстандын жана Өзбекстандын жарандары үчүн бул мөөнөт Россия 
Федерациясынын чек арасынан өткөн күндөн тартып 15 календардык 
күндү түзөт;

 ♦ башка өлкөлөрдүн жарандары үчүн бул мөөнөт баруучу жерине жеткен 
күндөн тартып 7 жумушчу күндү түзөт.

Миграциялык каттоого турууну белгиленген мөөнөттөрүн бузуу, андан 
ары кирүүгө тыюу салуу, ошондой эле жаза пул салуу менен сизди Россия 
Федерациясынын аймагынан чыгарып жиберүүгө алып келет.

МААНИЛҮҮ!
Чет өлкөлүк жарандар үчүн, айрыкча патент алуусу зарыл болгондор 

үчүн, кабыл алуучу жактан КМБго же түздөн-түз райондук миграция 
маселелери бөлүмүнө келгендиги жөнүндө билдирүү тапшырууну 

өтүнгөн жөн, анткени эгер сиз билдирүүңүздү почта аркылуу жөнөтсөңүз, 
зарыл маалыматтар берилмелер базасына кечиктирилип киргизилиши 

мүмкүн, бул патентти кооздоо учурунда жана көзөмөлдөөчү органдар менен 
байланышууда кыйынчылыктар жаратат.

МААНИЛҮҮ!

Миграциялык каттоо жол-жобосу менен кабыл алуучу жак иришет. 
Миграциялык каттоодон өткөндүгүңүздү чет өлкөлүк жарандын келиши 
жөнүндө билдирүүнүн толтурулган айырма бөлүгү ырастайт. 

Билдирүүнүн үлгүсү 5 бет. 
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КМБ миграциялык каттоодо турганыңыз жөнүндө маалымат болбоо 
жагдайы болушу мүмкүн (ошого жараша патент ала албайсыз). Бул 
сиздин каттоо/миграциялык каттоого турганыңыз мыйзамсыз жол-
жоболоштурулгандыгын же миграция маселелери боюнча бөлүм (ММБ) 
тарабынан базага киргизүү кечиктирилип жаткандыгын билдирет. Бул 
учурда маалыматты толук киргизүү үчүн оозеки өтүнүч менен ММБга 
кайра кайрылуу керек.

Патент алуу үчүн зарыл болгон бардык башка документтер КФМБга бир 
жолу барганда таризделет:

ПАТЕНТ АЛУУ

Патент алуу үчүн КМБго 
кайрылуу үчүн, төмөндөгү 
документтер болушу керек:
Россия Федерациясынын аймагына кирүүңүзгө негиз болгон ПАСПОРТ;

«Келүү максаты» графасында «Жумуш» белгиси бар МИГРАЦИЯЛЫК 
КАРТА;

чет өлкөлүк жарандын келгендиги жөнүндө билдирүү БЛАНКЫНЫН 
АЙЫРМА БӨЛҮГҮ.

МААНИЛҮҮ!

МААНИЛҮҮ!

Эгер сиздин каттооңуз мыйзамсыз болсо, патент берүүдөн баш тартылат. 
Мындан тышкары, аны каттоодон өткөрүү үчүн бир жылдан кийин гана 

кайрадан кайрыла аласыз.

 ♦ патентти каттоого арыз;

 ♦ орус тилин, Россиянын тарыхын жана орус мыйзамдарынын 
негиздерин билгендигин тастыктоочу сертификат;

 ♦ кооптуу оорулардын жоктугу жөнүндө медициналык маалымкат жана 
ВИЧ-инфекциясы жоктугу жөнүндө сертификат;

 ♦ ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полиси;

 ♦ паспорттун котормосу.

Медициналык текшерүүдөн КМБдо гана өтө аласыз. Башка медициналык 
мекемелер тарабынан берилген медициналык ммалымкаттар кабыл 

МААНИЛҮҮ!

ПАТЕНТ АЛУУ

Патент алуу үчүн КМБго 
кайрылуу үчүн, төмөндөгү 
документтер болушу керек:
Россия Федерациясынын аймагына кирүүңүзгө негиз болгон ПАСПОРТ;

«Келүү максаты» графасында «Жумуш» белгиси бар МИГРАЦИЯЛЫК 
КАРТА;

чет өлкөлүк жарандын келгендиги жөнүндө билдирүү БЛАНКЫНЫН 
АЙЫРМА БӨЛҮГҮ.

Медициналык текшерүүдөн КМБдо гана өтө аласыз. Башка медициналык 
мекемелер тарабынан берилген медициналык ммалымкаттар кабыл алынбайт.
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«Лесопарковая» метро станциясынан МЦ1 автобусу 
менен (кыймылдын башталышы 6:35, аягы 18:16). 
«Прокшино» метро станциясынан МЦ2 автобусу 
менен (кыймылдын башталышы 6:51, аягы 19:26). 
«Подольск» метро станциясынан МЦ3 автобусу 
менен (кыймылдын башталышы 6:40, аягы 19:30)

МААНИЛҮҮ!

МААНИЛҮҮ!

КМБдо патент алгандан кийин,  
сиз Москвада гана иштей аласыз  
(анын ичинде Жаңы Москванын 

аймагында).

Патенттин максималдуу жарактуулук мөөнөтү 1 жыл. Андан кийин 
сиз патентти кайрадан каттоодон өткөрүшүңүз керек (бул үчүн жумуш 
берүүчүнүн өтүнмөсү керек), же Россия Федерациясынан кетип жана 
кирип, кайрадан патент алууңуз керек болот.

Патент ай сайын алдын-ала төлөнүп турушу керек (мисалы, январь 
айында февраль, февраль айында март үчүн төлөйсүз ж.б.).

КМБГО КАНТИП БАРУУ КЕРЕК

КООМДУК  
ТРАНСПОРТ

ДАРЕК Москва, Вороновское к., Варшавское шоссеси, 
64-чакырым, 1-үй-жай, 47-имарат

ТЕЛЕФОН

КМБ жуманын жети күнү саат 8:00-ден 20:00-
гө чейин иштейт, бирок майрам күндөрү ал 
иштебеши мүмкүн (КМБго барардан мурун анын 
иш убактысын анын веб-сайтынан тактаңыз).

ИШ УБАКТЫСЫ

mc.mos.ru

+7 (495) 777-77-77

ИНТЕРНЕТ-САЙТ

КМБго жеке өзү гана кайрылуу керек. Сиздин катышууңузсуз КМБдун 
бардык көрсөткөн кызматтары мыйзамсыз. Ортомчуларга кайрылбаңыз!

Толугураак 
маалыматты  
mc.mos.ru/ru/
worker/get-patent  
сайтынан караңыз
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Жумуш табуу үчүн, бош орундар жана жумушчу алуу жөнүндөгү 
кулактандырууларды жарыялоочу атайын сайттарды же басмаларды 
пайдалануу керек.  
Сиз резюме жаза аласыз – бул жумуш издөө процессин жөнөкөйлөтөт. 
Резюмени түзүүдө биринчи кезекте кесиптик чеберчилигиңизди жана 
жөндөмүңүздү көрсөтүңүз, квалификацияңызды тастыктоочу 
колдо бар документтер жөнүндө маалымат бериңиз.  
Сиз ошондой эле КФМБнын эмгек биржасына кайрылсаңыз 
болот  
(https://mc.mos.ru/ru/worker/mmc/jobs).

Жумушка орношууда сөзсүз түрдө эмгек келишими түзүлүшү керек. Анда 
төмөнкүлөр жөнүндө маалымат камтылышы керек:

 ♦ кызмат орду;
 ♦ эмгек акынын өлчөмү;

 ♦ иштеген жери;
 ♦ жумуш графиги.

ЭМГЕК КЕЛИШИМИ боюнча жумушка орношууда сиз иш берүүчүгө төмөнкү 
документтерди тапшырышыңыз керек: Россия Федерациясына кирген 
паспортуңуз; билими тууралуу дипломдор (зарыл болгон учурда), курстарды 
аяктагандыгы тууралуу күбөлүк (бар болсо); «Жумуш» белгиси бар миграциялык 
карта; патент жана аны төлөө үчүн чектер; чет өлкөлүк жарандын келгендиги 
жөнүндө билдирүүнүн үзүп алуучу бөлүгү; медициналык полис (ыктыярдуу 
медициналык камсыздандыруу полиси); паспорттун нотариалдык жактан 
күбөлөндүрүлгөн котормосу; ИНН жана ЖӨЭКН.

ЖАРАНДЫК-УКУКТУК КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮДӨ сизге бир гана керек болот:паспорт, 
«Жумуш» белгиси бар миграциялык карта; патент жана аны төлөө үчүн чектер; 
медициналык полис (ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полиси); 
паспорттун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосу; ИНН жана ЖӨЭКН.

МААНИЛҮҮ!

ИШ ИЗДӨӨ ЖАНА ЖУМУШКА ОРНОШУУ

Эгерде сиз керектүү документтерсиз же оозеки макулдашуу менен иштесеңиз, 
анда сизди алдап, эмгек акыңызды төлөбөөсү мүмкүн, андан тышкары сиз 

жаза пул алып, Россия Федерациясынын аймагынан чыгарыласыз.

Москвада сизге ылайыктуу
жумуш табуунун бир нече 
жолу бар
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Эгер сиз Россия Федерациясынын 
башка шаарынан Москвага иштөөгө 

көчүп барсаңыз, анда чек арадан 
өтүүнүн кажети жок! Патент алуу үчүн 

КФМБга келишиңиз керек.

Эгер кандайдыр бир себептерден улам паспортуңуздун маалыматтары өзгөрсө, 
КФМБга келип, патентке өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Бул үчүн, КМБдун “П” 
секторуна кайрылышыңыз, жаныңызда: паспортуңуз жана анын нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн котормосу; патенттин колдонулуу мезгилине салыктын 
төлөнгөндүгүн тастыктоочу төлөм документтери/квитанциялары; патент.

МААНИЛҮҮ!

Кулактандыруунун тексти боюнча, жумуштун мыйзамдуу экендиги 
жөнүндө алгачкы түшүнүк ала аласыз.

МЫЙЗАМДУУ ЖУМУШТУН БЕЛГИЛЕРИ: жумуш берүүчү Эмгек кодексине 
ылайык же жарандык-укуктук келишим боюнча расмий жол-жоболоштурууга 
убада берет; дем алыш күндөрү менен так иш тартиби; акы төлөнүүчү өргүү 
жана ооруга байланыштуу өргүү; БАНКТЫК КАРТАГА эмгек акыны төлөө; 
турак-жай менен камсыз кылуу.

МЫЙЗАМДУУ ИШТИН АРТЫКЧЫЛЫГЫ – сизде эмгек укуктарыңыздын 
сакталышына байланыштуу кепилдиктер болот: сиз күтүлбөгөн жерден 
жумуштан алынбайсыз (анын ичинде эпидемиологиялык кырдаал курчуп 
турганда), эмгек акы төлөп берүү менен алданбайсыз, макулдашылган 
өлчөмдөн ашыкча жумуштарды аткарууга мажбур болбойсуз жана башкалар.

МЫЙЗАМСЫЗ ИШТИН БЕЛГИЛЕРИ: жумуш берүүчү ошол эле күнү жумуш 
убада кылат/тез киреше; уюмдун аталышы көрсөтүлбөйт; кулактандырууда 
“документтерсиз мүмкүн”, “патент/ Москва же Москва облусу патенти болушу 
керек”, “шашылыш иш” сыяктуу сөздөр бар. 
Мыйзамсыз иштөөнүн дагы бир белгиси – кулактандырууда бул “славян 
келбети менен жумушчулар талап кылынат” деген критерийдин көрсөтүлүшү 
болуп саналат. Чынында да, бул жумуш берүүчү Россия Федерациясынын 
жарандарына окшош адамдарды расмий түрдө жол-жоболоштурбоо үчүн 
издеп жаткандыгын билдирет.

МЫЙЗАМСЫЗ ИШТИН КЕМЧИЛИГИ – жумуш берүүчү каалаган убакта 
сизди алдап – эмгек акыңызды төлөбөй кетиши мүмкүн, расмий жол-
жоболоштурулбаганыңызды билдирип, демек, анын сизге эч кандай 
милдеттенмеси жок экенин айтышы мүмкүн. Мындан тышкары, келишимсиз 
иштегендигиңиз үчүн административдик жазага тартылышыңыз мүмкүн.

Эгерде жумуш 
берүүчү сиздин эмгек 
укуктарыңызды бузса (эмгек 
акы төлөбөсө, ашыкча 
жумуштарды аткарууга 
мажбурласа ж.б.) 

24 б.
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ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК АЙДОО КҮБӨЛҮГҮНҮН РОССИЯНЫН АЙДОО КҮБӨЛҮГҮ 
МЕНЕН АЛМАШТЫРГЫҢЫЗ КЕЛЕБИ?

ЭГЕР СИЗ ЕАЭБГЕ КИРГЕН ӨЛКӨЛӨРДӨН КЕЛГЕН БОЛСОҢУЗ:

ЭГЕР СИЗ ВИЗАСЫЗ ӨЛКӨЛӨРДӨН КЕЛГЕН БОЛСОҢУЗ:

СИЗДИН АЙДООЧУ КҮБӨЛҮГҮҢҮЗ ЖОК ЖЕ ВЕНА КОНВЕНЦИЯСЫНА 
ТУУРА КЕЛБЕЙБИ?

УНААДА ИШТӨӨ

Эгер сиз коммерциялык жүк ташуу 
тармагында иштөөнү чечсеңиз 
– таксиде же жүк ташуучу 
транспортто 

Эгерде сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз Вена конвенциясына туура келсе, анда 
арыз менен Жол кыймылынын коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциянын 
(ГИБДД) аймактык бөлүмүнө кайрылыңыз. Ал жерде паспортуңуз жана чет өлкөлүк 
айдоочулук күбөлүктү, миграциялык каттоодон өткөндүгүңүз жөнүндөгү билдирүүнү, 
мамлекеттик алымды төлөгөндүгүңүз жөнүндө квитанцияны көрсөтүшүңүз керек, 
ошондой эле медициналык кароодон өтүшүңүз керек. Андан кийин, теория жана 
практика сынагынан ийгиликтүү өтүп, квалификацияңызды далилдешиңиз керек.

Анда сиз автомектепте окуудан өтүп, унаа каражаттарын башкаруу 
укугуна экзамендерди ийгиликтүү тапшырышыңыз керек.

Эгерде сиз унааңызды жеке максаттарда айдап жүрсөңүз, анда Россиянын күбөлүгү 
милдеттүү эмес (бирок, сиз өз өлкөңүздүн Россия Федерациясында таанылган же эл 
аралык деңгээлдеги айдоочулук күбөлүгүнө ээ болушуңуз керек). Эгер айдоочулук 
күбөлүгүңүз Жол кыймылы жөнүндө Вена конвенциясына туура келбесе, анда 
айдоочулук күбөлүгүңүздүн орус тилине нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосун 
жасашыңыз керек.

ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин жарандарынын улуттук айдоочулук күбөлүгү 
РФнын аймагында, эмгек жана ишкердик ишмердигин жүзөгө ашыруу үчүн 
таанылат.

Жол кыймылынын эрежелерин (ЖКЭ) бузбоого аракет кылыңыз. Үч жылдын 
ичинде алынган эки айып РФга кийин кирүүгө тыюу салууга алып келиши 

мүмкүн.

МААНИЛҮҮ!



15

МААНИЛҮҮ!

САЛЫКТАР

Эгер сиз патент боюнча 
иштесеңиз,  ЖЖКС (жеке 
жактардын киреше салыгы) 
боюнча салыкты чегерүү укугуна 
ээсиз
Бул үчүн өзүңүздүн жумуш берүүчүңүзгө же башкы бухгалтерге жеке 
жактардын киреше салыгын чегерүү жөнүндө арыз беришиңиз керек 
(ал эркин түрдө түзүлөт). Патенттин төлөнгөндүгүн тастыктаган 
квитанциялардын көчүрмөлөрү арызга тиркелиши керек.

Арызды каалаган убакта тапшыра аласыз (жумушка орношкондон кийин 
же бир аз убакыт өткөндөн кийин). Жумуш берүүчү, өз кезегинде, сиз 
төлөгөн патент боюнча алдын-ала төлөөнү чегерүүгө уруксат берүү 
өтүнүчү менен салык органына арыз берет.

Арызды календардык жылдын ичинде бир жолу (1-январдан 31-декабрга 
чейин) берүүгө болот.

Чегерүүнү жумуш орундарынын бири үчүн гана алууга болот (бир эле 
учурда ар түрдүү жумуш берүүчүлөрдө иштеген болсоңуз).

Жолжобо жыл сайын кайталанышы керек.

Чегерилген акчаны сиз өзүнчө эмес, кийинки мезгилдердин эмгек акысы 
менен кошо аласыз.

Чегерүү жумуш берүүчү Федералдык салык кызматынан тийиштүү уруксат 
алган учурда гана эсептелет.
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ЭҢ ЖЫШ БУЗУУЛАР:

 ♦ спирт ичимдиктерин ичүү, баңги заттарды колдонуу жана коомдук 
жайларда мас болуу;

 ♦ коомдук жайларда тамеки тартуу;

 ♦ таштандыларды белгиленбеген жерлерге таштоо;

 ♦ сүйлөшүүдө орой сөздөрдү колдонуу;

 ♦ жөө жүргүнчүлөрдүн жолду кесип өтүүсү жана айдоочулардын жол 
кыймылынын эрежелерин бузуусу;

 ♦ батирдеги же көчөдөгү ызы-чуу;

 ♦ кечинде жана түнкүсүн, ошондой эле дем алыш күндөрү ызы-чуу 
иштерин жүргүзүү;

 ♦ коомдук транспортто билетсиз жүрүү;

 ♦ патентсиз эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү;

 ♦ РФнын башка субъектинде иштөө үчүн берилген патент менен Москва 
шаарында эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү (мисалы, Москва облусунда);

 ♦ РФнын аймагында 
миграциялык каттоосу жүрүү 
же алгачкы миграциялык 
каттоодон өткөндөн кийин 
жүрүү мөөнөтүн узартпоо.

Мыйзамдарды милдеттүү түрдө 
сактаңыз. Болбосо, сизди Россия 
Федерациясынан чыгарып жиберишет 
жана кийинки кирүүгө тыюу салышат

ШААРДА ЖУРУШ-ТУРУШ
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МОСКВАДАГЫ МЫЙЗАМДАРГА КОШУМЧА, ЖАШЫРУУН ЭРЕЖЕЛЕР БАР. 
АЛАРДЫ САКТООНУН МААНИСИ КИЧИНЕ ЭМЕС

 ♦ Эч кандай шартта, айланаңыздагы адамдарга диний көз карашыңызды 
жана улуттук каада-салтыңызды таңуулабаңыз.

 ♦ Коомдук жайларда катуу сүйлөшүү жактырылбайт. Шаарда такыр катуу 
сүйлөбөш керек – сизди маектешиңиз гана угушу керек. Ошондой эле 
коомдук жайларда орус тилин колдонууга аракет кылыңыз.

 ♦ Конфликттерге жол бербеңиз.

 ♦ Шаарга кам көрүңүз. Айланаңыздагы адамдарга сый мамиледе болуңуз. 
Транспортто улгайган адамдарга, балдары бар жүргүнчүлөргө, кош 
бойлуу аялдарга жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ордуңузду 
бериңиз.
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Эгер сизди полиция кызматкери токтотуп койсо (анын ичинде жол-кайгуул 
кызматкерлери – эгер сиз унааңызды айдап бара жатсаңыз) же полиция 
текшерип жатса, кабатыр болбоңуз. Документтерди көрсөтүүңүз: паспорт, 
миграциялык карта, миграциялык каттоого туруу жөнүндө билдирүү 
бланкы (зарыл болсо айдоочулук күбөлүк).  
Азербайжан, Молдавия, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандарына 
патент жана анын төлөнгөндүгү тууралуу квитанция жанында болуусу 
керек.  
Бардык жарандар, келген өлкөсүнө карабастан, жаза пулдарды 
төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияларды (эгер бар болсо) өзүлөрү менен 
кошо алып жүргөнү оң. 
Чындыгында эле сиздин алдыңызда полиция кызматкери экенине ишенүү 
үчүн, андан кызматтык күбөлүгүн көрсөтүүсүн суранууга укуктуусуз. 
Келечекте анын иш-аракеттерине каршы чыгып талашуу керек болуп 
калса, полиция кызматкеринин маалыматтарын эстеп калууга же жазууга 
аракет кылыңыз. 
Эгерде полиция кызматкери протокол түзсө, анда жазылган нерселерди 
жакшылап окуп чыгыңыз. Эгерде сиз бир нерсе менен макул болбосоңуз, 
анда сиз протоколго каршы пикирлерди киргизүүгө, жана андан кийин гана 
ага кол коюуга укуктуусуз.

МААНИЛҮҮ!

ПОЛИЦИЯ МЕНЕН МАМИЛЕ КЫЛУУ

Полиция кызматкери менен 
сүйлөшүүдө өз укуктарыңызды 
жана милдеттериңизди билип, 
бир нече жөнөкөй эрежелерди 
сактаңыз

Маселени «расмий эмес» чечүүгө аракет кылуу (пара берүү) кылмыш болуп саналат.
Эгерде сиз полиция кызматкери мыйзамды бузуп жатат деп ойлосоңуз, анда Ички 

иштер министрлигинин ишеним телефонуна чалып, кырдаалды түшүндүрүп бериңиз.

8-800-222-74-47
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МИГРАЦИЯЛЫК КАРТА | Миграциялык картаны калыбына келтирүү тартиби 
төмөнкүдөй:

 ♦ адегенде жакынкы ИИБнын аймактык тескөөчүсүнө арыз менен 
кайрылуу керек (эркин формадагы арызда миграциялык карта жоголду 
деп көрсөтүү керек);

 ♦ андан кийин миграциялык картанын дубликатын алуу үчүн райондук 
ММБга көрсөтүүгө аймактык тескөөчү тарабынан маалымкат берилет.  
Бөлүмдөрдүн даректери –  https://77.мвд.рф/ms/отделы-в-ао 
Жоголгон күндөн тартып үч күндүн ичинде билдирүү керек.

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАНДЫН КЕЛИШИ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮ Сиз катталган 
аймактын миграция маселелери бөлүмүндө калыбына келтирсеңиз болот. Бул 
үчүн сиз жашаган имараттын ээси бөлүмгө кайрылышы керек.

ПАТЕНТ | Аны калыбына келтирүү үчүн КФМБга кайрылуу керек. Эгерде 
патент жоголсо, анда аны акыркы төлөм жасалган акыркы күнгө чейин 
калыбына келтирүү жөнүндө арыз берүү керек. Болбосо, сиз өлкөдөн чыгып 
кетишиңиз керек болот, ал эми кийинки киргенде патент алуу үчүн кайрадан 
кайрылууга туура келет.

ПАТЕНТТИ ЖАНА ЖАЗАПУЛДУ ТӨЛӨӨ ЖӨНҮНДӨГҮ КВИТАНЦИЯЛАР 
Төлөмдөр жүргүзүлгөн банкта калыбына келтирсе болот.

МААНИЛҮҮ!

ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖОГОЛУШУ/БУЗУЛУШУ

Документтерди жоготуу же бузулушу 
учурунда аракеттер тартиби:

Ички иштер министрлигинин бөлүмүндө арызды кабыл алынгандыгы 
жөнүндө талон-билдирүү алуу жана аны менен кошо консулдукка баруу 

керек. Айрым консулдуктарда талон- билдирүү жетишсиз, андыктан сиздин 
паспортуңуз табылбагандыгы тууралуу маалымкат берүү өтүнүчү менен 

эркин формада арыз жазууңуз керек болот.

ПАСПОРТ Сиз өз өлкөңүздүн консулдугунда калыбына келтире аласыз. 
Бул мүмкүн болушунча тезирээк жасалышы керек. Бирок мурда паспорттун 
жоголгону жөнүндө күбөлүк алуу үчүн Ички иштер министрлигинин бөлүмүнө 
(бөлүмдөрдүн даректери  https://77.мвд.рф/Kontakti/контакты-омвд-москвы)  
кайрылуу керек.

МААНИЛҮҮ!
Бардык документтериңиздин көчүрмөлөрүн жана фотосүрөттөрүн жасаңыз, 
ошондуктан аларды жоготкон же бузулган учурда калыбына келтирүү оңой 
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Эң эле таралган  
бузуулар үчүн жазалар:

 ♦ Миграциялык каттоого туруу мөөнөттөрүн бузуу; 
Россия Федерациясында болуу мөөнөттөрүн 
бузуу; катталган жеринен тышкары жашоо; 
патентсиз иштөө; жоготуу жөнүндө арыз 
берилбеген документтердин жоктугу.

 ♦ Россиянын айдоочулук күбөлүгүсүз 
коммерциялык ташуу чөйрөсүндө иштөө 

 ♦ Спирт ичимдиктерин ичүү, баңги заттарды 
колдонуу жана коомдук жайларда мас болуу, 
бир гана жаза пулга алып келбестен, бузгандыгы 
үчүн дагы Россия Федерациясынын аймагынан 
чыгарылууга алып келет.

 ♦ Коомдук жайларда тамеки чегүү.

 ♦ Таштандыларды белгиленбеген жерлерге 
таштоо.

 ♦ Сүйлөшүүдө орой сөздөрдү колдонуу; батирдеги 
ызы-чуу; кечинде жана түнкүсүн, ошондой эле 
дем алыш күндөрү ызы-чуу иштерин жүргүзүү.

 ♦ Коомдук транспортто билетсиз жүрүү жана 
багажды акысыз ташуу.

5000-7000 руб.

5000-15000 руб.

500-1500 руб.

500-1500 руб.

500-1200 руб.

500-1000 руб.

1000-2500 руб.

Жаза пулдан тышкары, жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар үчүн, сиз 
дагы Россия Федерациясынын аймагынан чыгарыла аласыз.
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МААНИЛҮҮ!

МААНИЛҮҮ!

Эгерде сиз кичинекей мыйзам бузуу үчүн дагы административдик жаза пул 
алсаңыз, анда кийинки жаза пул Россия Федерациясынан чыгарылып, кийинки 

кирүүгө тыюу салуу жөнүндө чечим чыгарууга алып келет.

Террористтик жана экстремисттик уюмдар тарабынан коркунуч бар. 
Мындай уюмдар менен байланышы бар адамдар болушу мүмкүн адамдар 
менен байланышка чыкпаңыз! Болбосо, сиз атайын кызматтын кароосуна 
түшүп каласыз, Россия Федерациясына кирүүгө мөөнөтсүз тыюу аласыз 

же шериктеш катары соттолосуз.
Эгерде сиз террористтик же экстремисттик уюмдардын иш-аракеттеринен 

кабардар болуп калсаңыз, дароо 112 телефону аркылуу полицияга же 
+7 (495) 224-22-22 

номуру аркылуу Федералдык коопсуздук кызматына (ФКК) кабарлаңыз.



22

 ♦ Миграциялык каттоого туруу.  Муну келгенден кийин дароо баштоо 
жакшыраак, анткени, ылайыктуу турак-жай табуу үчүн бир нече убакыт 
талап кылынат, кээ бир мекемелер дем алыш же майрам күндөрү 
иштебей калышы мүмкүн, кээ бир процедуралар создуктурулушу мүмкүн, 
документтерди даярдоо жана аларды алуу да убакытты талап кылат.  
Ижарага берүүчүңүз сизди миграциялык каттоого койгонуна көз салыңыз. 
Эгер ал муну жасабаса, анда сизде мыйзам менен көйгөйлөр жаралат;

 ♦ Россия Федерациясында болуу жана документтерди алуу шарттарын 
сактоо. Эгерде сиз келгенден кийин 90 күндүн ичинде жумушка орношо 
албай калсаңыз, анда сиз Россия Федерациясынын аймагынан кеминде 
90 күнгө чыгып кетишиңиз керек жана ушул мезгилден кийин гана кайтып 
келишиңиз керек. Бирок, эгер сиз патент алган болсоңуз, бирок 90 күндүн 
ичинде жумуш таппай калсаңыз, анда өлкөдөн чыгып кетүүнүн кажети жок 
(эң негизгиси, патент төлөнгөн болушу керек);

 ♦ Документтердин жарактуулугун көзөмөлдөө жана аларды күнү мурун 
узартуу;

 ♦ Патент үчүн аванстык төлөмдөрдү өз убагында төлөө (январь айында 
февраль, февраль айында март үчүн ж.б.);

 ♦ Документтердин бардык топтому, анын ичинде патенттик төлөмдөрдү жана 
жаза пулдарды төлөө квитанциялары, ар дайым жаныңызда болуңуз

Миграциялык 
каттоого туруу 

8-бетте

МЫЙЗАМСЫЗ БОЛУП КАЛБАШ ҮЧҮН

Мыйзамсыз статуска ага 
мүнөздүү болгон бардык 
тобокелдиктер менен өтпөш 
үчүн, сиз бир катар жөнөкөй 
эрежелерди сакташыңыз керек:
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Расмий түрдө иштөөгө аракет кылыңыз (Эмгек кодексине ылайык). 
Эгер сиз керектүү документтерсиз иштесеңиз, анда сиздин айлык маянаңыз 

расмий жумушка караганда аз болот, сиз эмгек укуктарыңызды коргой 
албайсыз, атүгүл акча ала албайсыз, эң негизгиси, ардайым сизди камакка 

алуу, Россия Федерациясынан чыгарып жиберүү жана кийинки кирүүгө тыюу 
салуу коркунучу болот.

МААНИЛҮҮ!

 ♦ Документтерди, аларды төлөө реквизиттерин толтуруунун тууралыгын 
көзөмөлдөө , патентти төлөө үчүн ага берилген QR кодун колдонуу. 
Документтерди толтуруудагы ар кандай каталар алардын жараксыз 
болуп калышына жана ошого жараша келечекте көйгөйлөргө алып 
келет.

 ♦ Бардык документтерди жол-жоболоштурууга чейин иштөөнү баштабоо.

 ♦ Бардык документтерди жол-жоболоштуруу жана биринчи убакта 
жашоого жетиштүү акча болушунун камын көрүү.

 ♦ Россия Федерациясынын мыйзамдарын сактоо.

 ♦ Расмий маалымат булактарына гана ишенүү.

 ♦ Колдон документтерди сатып албоо – алар атайылап жасалма.
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МААНИЛҮҮ!

МААНИЛҮҮ!

СИЗДИН УКУКТАРЫҢЫЗДЫ БУЗУУЛАР

Эгерде сиздин укугуңуз 
бузулду деп эсептесеңиз, анда 
юридикалык жардам жана колдоо 
сурап кайрылсаңыз болот
Мындай кызматтарды укук коргоо уюмдары жана юристтер көрсөтүшөт.

Эгерде сиз полиция кызматкерлеринин 
аракеттерине макул болбосоңуз, анда Ички 
иштер министрлигинин “ишеним телефонуна” 

Эгерде жумуш берүүчү эмгек келишиминин шарттарын бузса (сизди 
ченемден ашык жумуш кылууга же жумуштун макулдашылган көлөмүнөн 
ашыкча кылууга мажбурласа, эмгек акысын төлөбөсө ж.б.):

ЖЕ РАЙОНДОР АРАЛЫК 
ПРОКУРАТУРАГА

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/ 
дареги: Домодедовская көч., 24-үй, 3-корпус;  

  8-495-343-95-98

МАМЛЕКЕТТИК ЭМГЕК 
ИНСПЕКЦИЯСЫНА

 8-800-222-74-47

Эгер сизге каршы чыгарылган административдик материалдарды 
талашкыңыз келсе, анда тез арада адистер менен байланышууңуз керек. 

Ошондой эле, сизге каршы чыгарылган административдик же кылмыш 
иштери боюнча материалдарды даттануу мөөнөтүн (адатта, 10 күн) сактоо 

өтө маанилүү.

Ведомстволорго кайрылуу үчүн эмгек келишимиңиз болушу керек.
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Шаарда ар түрдү улуттардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен иш-чаралар 
тынымсыз уюштурулуп турат. 

Мындай иш-чаралардын программасын сайттардан көрө аласыз:

МОСКВА УЛУТТАР ҮЙҮ https://mdn.ru / 

МОСКВА ШААРЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК 
БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА УЛУТТУК 
САЯСАТ ДЕПАРТАМЕНТИ 

https://www.mos.ru /  
depnpol / 

https://vk.com/depnpol

https://ok.ru/group/56105387098133

ЭС АЛЫШ 

Москва жумушка гана эмес, эс 
алууга да мүмкүнчүлүктөр берет

Улуттук саясат жана аймактар аралык мамилелер Департаментинин 
социалдык тармактардагы баракчаларына жазылыңыз:
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101

102

103

112

ПАЙДАЛУУ ТЕЛЕФОНДОР

Чет элдик жарандар үчүн Тез жардам кызматынын шашылыш кызматтары гана 
жеткиликтүү. Ден-соолук көйгөйлөрүн чечүү үчүн, ыктыярдуу медициналык 

камсыздандыруу полисин сатып алуу керек.
ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жумушчулары Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
полисин ала алышат жана РФнын жарандары менен бирдей негизде акысыз 

медициналык жардам ала алышат. Көңүл буруңуз, полис эмгек келишими 
түзүлгөндөн кийин гана берилет жана полис алган адамга гана тиешелүү (ал үй-

бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү эмес).

8-800-222-74-47

8-495-777-77-77КФМБ

8-495-224-22-22

МААНИЛҮҮ!

Чет ФККнын номери аркылуу алдыдагы же жасалган террордук актылар, 
террористтик же экстремисттик уюмдардын иши жөнүндө ар кандай 

маалыматты билдирүү керек.

ӨРТТӨН КОРГОО

ПОЛИЦИЯ

ТЕЗ ЖАРДАМ

КУТКАРУУ КЫЗМАТЫНЫН  
БИРИМДИК НОМЕРИ

ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН  
ИШЕНИМ ТЕЛЕФОНУ

ФКК

МААНИЛҮҮ!
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ӨЗБЕКСТАНДЫН 
КОНСУЛДУГУ 2 - Казачий өткөөлү, 2

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

АЗЕРБАЙЖАНДЫН 
КОНСУЛДУГУ Леонтьевский өткөөлү, 16 +7 (495) 629-4332, 

+7 (495) 629-1649

АРМЕНИЯНЫН 
КОНСУЛДУГУ Армянский өткөөлү, 2 +7 (495) 624-3243

БЕЛАРУССИЯ 
КОНСУЛДУГУ Маросейка көч, 17/6 +7 (495) 624-7095

КАЗАКСТАН 
КОНСУЛДУГУ Чистопрудный бульвары, 3а

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

КЫРГЫЗСТАНДЫН 
КОНСУЛДУГУ

Большая Ордынка көч., 62, 
2-имарат +7 (499) 238-3304

МОЛДОВА 
КОНСУЛДУГУ Рождественка көч., 7 +7 (495) 628-1050, 

+7 (495) 624-9678

ТАЖИКСТАНДЫН 
КОНСУЛДУГУ Скатертный өткөөлү, 19 +7 (495) 690-5736, 

+7 (495) 690-5281

КМШ ӨЛКӨЛӨРҮНҮН МОСКВАДАГЫ 
КОНСУЛДУКТАРЫ
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ЭМГЕК МИГРАНТТАРЫНА ЖАРДАМ 
БЕРҮҮ ҮЧҮН МААЛЫМАТ БОРБОРУ

 +7-495-539-25-20
Биз сиздер менен күн сайын саат 8:00дөн 20:00гө чейин бир тилде 
сүйлөшөбүз

МААНИЛҮҮ! 

Эгерде сиз Москвада жашап жана иштей турган болсоңуз же бул жерде 
жашап жаткан болсоңуз, анда эмгек мигранттарына жардам көрсөтүү боюнча 

маалымат борборуна акысыз консультация алуу үчүн кайрылсаңыз болот.

Кыргызча Азербайжанча

Өзбекче Тажикче
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Биздин адистер жардам берип, сизди кызыктырган суроолоруңузга жооп 
беришет.

Төмөнкү маселелер боюнча эмгек мигранттарына жардам көрсөтүү 
боюнча маалымат борборуна кайрылсаңыз болот:

 ♦ жумуш издөө жана ишке орношуу тартиби,

 ♦ эмгек ишмердүүлүгүнө патент алуу,

 ♦ миграциялык каттоо тартиби,

 ♦ укуктарыңыздын бузулушу,

 ♦ жоголгон документтерди калыбына келтирүү,

 ♦ медициналык жардам алуу,

 ♦ балдарды бала бакчаларга жана мектептерге жайгаштыруу ж.б.

мигрантамомоскве.рф

QR кодту сканерлеп, биз тарапка өтүңүз
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мигрантамомоскве.рф

Лесопарковая

МЦ1

МЦ2

МЦ3

Прокшино

Подольск

Көп функционалдуу миграция 
борборуна кантип барса болот 


