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Гузаштани сарҳад ва гирифтани корти мигратсионй

Барои даромадан ба Федератсияи Россия, шаҳрвандони хориҷӣ 
бояд шиносномаи хориҷиро дошта бошанд. Агар мухлати ши-
носнома аз мухлати дода шуда гузашта бошада, ба Шумо иҷозат 
дода намешавад, ки сарҳадро гузаред. 

Ғайр аз шаҳрвандони Иттиҳоди Иқтисодии Евразия (Армани-
стон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон) - онҳо ҳуқуқ доранд, ки 
бо шиносномаи дохилй сарҳади ФР гузаранд. 

Шаҳрвандони давлатҳои ИДМ ҳангоми ворид шудан ба Россия  
албата талабкардамешавад, ки полиси суғуртавиро дар муд-
дати на камтар аз 3 моҳ аз рӯзи ворид шуданашон дошта бо-
шанд.

Полисро бояд дар Ватани худ дарефт кунед. Дар ФР метавонад 
дар ҳама гуна ташкилотҳои суғуртавй дарефт карда шавад, дар 
фурудгоҳҳои калон ва рохи охан, инчунин дар идораҳои Почтаи  
Россия. Дар полис бояд, ки шароитҳои барои расонидани кӯмаки 
тиббӣ ва рақами телефонии ширкатҳои суғурта дар қаламрави 
Россия номбар карда шаванд.

Корти мигратсионй
Хамгоми воридшавй ба Россия ба шаҳрвандони хориҷӣ бо фар-
моиши хатмй, корти мигратсионй ройгон дода мешавад. Шумо 
бояд корти мигратсиониро ба забони русӣ пур кунед ва онро ба 
кормандони сарҳад пешниҳод кунед. Шумо метавонед бо ло-
тини нависед - мувофиқи маълумоти шахсии дар шиносномаи 
Шумо зикршуда. Корти мигратсионй аз ду қисм иборат аст, Шумо 
бояд ҳарду қисмро  пур кунед: Қисми «А» ба кормандиназорати 
сарҳад дода мешавад, қисми «Б» бо Шумо мемонад.

Корти мигратсиониро бояд бодиққат пур кард, бидуни ислоҳот  
ва хато. Мақсади ворид шуданро ба Россия дуруст нишон 
додан хеле муҳим аст. Агар Шумо ба Россия барои кор омада 
бошед, калимаи «кор» - ро ҳамчун ҳадафи воридшаванда 
таъкид кардан зарур аст - дар акси ҳол, Шумо наметавонед  
конунй кор кунед.
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Далел дар бораи дохилшавӣ ба ФР бо тамғаи махсуси воридша-
ванда тасдиқ карда мешавад, ки аз ҷониби корманди назорати 
сарҳадӣ дар шиноснома ва корти мигратсионй ҷойгир карда ме-
шавад. Боварӣ ҳосил кунед, ки дар ҳар ду ҳуҷҷат тамғаро гузо-
ранд! (Агар Шумо ба ФР бо шиносномаи дохилй ворид шавед, 
тамға танҳо дар корти мигратсионй ҷойгир карда мешавад). Дар 
тамға бояд, ки санаи гузаштани сарҳад нишон дода шавад, дар 
акси ҳол, Шуморо дар ворид шудани ғайриқонунй гумон меку-
нанд.

Огоҳнома 
Кортҳои мигратсионии қалбакй

Муҳим аст - бақайдгирии ҳуқуқии корти мигратсионй танҳо дар 
сарҳад вуҷуд дорад

Ҳеҷ вақт корти мигратсиониро аз дасти дигар касон дастрас на-
кунед.

Кормандони идораи мигратсионии шуъбаи асосии ВКД дар ФР 
дар вақти санҷиши ҳуҷҷатҳо зуд ҳуҷҷатҳои қалбакиро муайян 
мекунанд.

Пешниҳоди корти мигратсионии қалбакй ҷинояткорй ба ҳи-
соб меравад ва бо ҷаримаи маъмурӣ ҷазо дода мешавад (то 
7000 рубл) ва аз ФР маҳдуд кардан дар мӯҳлати 5 сол (банди 
1 ва банди 3 моддаи 19.27 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
ФР). Истифода бурдани ҳуҷҷатҳои қалбакй инчунин ҷинояткорй 
ба ҳисоб меравад (қисми 3 моддаи 327 Кодекси ҷиноятииФР).

Корти мигратсионй - ҳуҷҷати муҳим аст! Он бояд бо 
шиноснома дар давоми тамоми давраи истиқомат дар ФР 
нигоҳ дошта шавад.

Талафоти корти мигратсионй 
Агар Шумо корти мигратсиониро гум кардед, бояд дар мудати 3 
рузи кори ба шуъбаи наздиктарини  Департаменти муҳоҷиратии 
Россия Вазорати корҳои дохилии ФР дар Санкт-Петербург ва Ви-
лояти Ленинград  бо шиноснома ва билет муроҷиат кунед. Пас 
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аз тафтиши ин ҳуҷҷатҳо, барои Шумо РОЙГОН корти мигратсио-
ниро такроран медиҳанд. 

Дар Санкт-Петербург ва Ленинград, Шумо метавонед корти 
муҳоҷиратро дар Шӯъбаи муҳоҷирати меҳнати Вазорати 
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Санкт-Петербург ва 
Ленинград ҷойгир кунед: воқеъ дар майдони Александр 
Невский, кучай.  Ткстильщика <Коргари матоъ>, хонай 15, 
тел. 8 (812) 318-06-26.

Билети воридшаванда

Мо тавсия медиҳем, ки Шумо пас аз ворид шудан ба ФР 
билетро ё ин ки чиптаи мусофирро нигоҳ доред. Агар Шумо 
корти муҳоҷириятонро гум кардед , билет ё ин ки чипта тасдиқ 
мекунанд, ки Шумо ба таври қонунӣ ба ФР ворид шудед.

Пас аз ворид шудан ба ФР, инҳоро нусхабардорӣ кунед:
•  шиносномаи Шумо - саҳифаҳо бо маълумоти шахсӣ ва 

мўҳрҳои дохилӣ;
•  корти мигратсионӣ;
Ин нусхаҳо ба Шумо дар оянда даркор мешаванд.

Бақайдгирй дар ҳисоботи  муҳоҷиратй

Ҳар як шаҳрванде, ки ба Россия меояд, ӯҳдадор аст, ки дар 
муддати 7 рӯзи корӣ дар маҳалли истиқомат худашро дар 
бақайдгирии мигратсионй (регистратсия) ба қайд гирад.

Барои шаҳрвандони ин давлатҳо мӯҳлатҳои дигар муқаррар 
карда мешаванд:

• барои шаҳрвандони кишварҳое, ки ба EEMP медароянд 
(Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон) - 30 рӯз; 

• барои шаҳрвандони Тоҷикистон - 15 рӯз.

Тафтиш ва тартиби мӯҳлати бақайдгирии муҳоҷирон метавонад 
бо дарназардошти ҳолатҳои махсус тағйир дода шавад: бо 
мақсади таъмини тартибот дар чорабиниҳои оммавии варзишй, 
шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар давоми 24 соат аз санаи ворид 
шудан бар ҷойи муайян  ба қайди мигратсионй худро гиранд.

!
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Чунин тартибот дар Санкт-Петербург аз 25 май то 25 июли соли 
2018 дар асоси Чемпионати ҷаҳонии футбол амал карда 
мешавад. Бодиққат бошед!

Бақайдгирии шаҳрванди хориҷӣ барои баҳисобгирии мигратси-
онй аз ҷониби кишвари қабулкунанда иҷро мешавад:
• шаҳрванде, ки дар қаламрави ФР ба таври доимӣ ба қайд ги-
рифта шудааст, дар кӯҷо Шумо кор карданиенд
• шаҳрвандии хориҷие, ки дар қаламрави ФР доимй зиндагӣ ме-
кунад
• шахси ҳуқуқӣ: ташкилоти корфармо, меҳмонхона, ташкилоти 
ғайритиҷоратӣ.

Регистратсияро (бақайдгирии мигратсиониро) Шумо метавонед 
дар ҷое, ки зиндагй карданиед ё ин ки вобаста бо суроғаи 
корфармо - ба ҷои корй Шумо ба қайд гиред.

Бо дарназардошти тақвият додани назорати муҳоҷирати 
меҳнатӣ, мо тавсия медиҳем, ки ба муҳоҷират дар маҳалли 
истиқомати доимӣ худро ба қайд гиред!

Ба Шумо ҳуҷҷатҳои зерин даркор мешаванд:
•  шиноснома,
•  нусхаи шиноснома (саҳифаи аввал ва саҳифаҳое, ки нишо-

наҳои гузаштани сарҳдро доранд) 
•  корти мигратсионй,
•  нусхаи корти мигратсионй,
•  полиси тиббй,
•  нусхаи полиси тиббй.

Чӣ тавр ба баҳисобгирии мигратсионй мубаддал гардад:

1. Варақаи-огоҳиномаи махсусро, дар бораи омаданй шахси 
муҳоҷир бояд пур карда шавад. Ин варақаи-огоҳиномаро Шумо 
метавонед дар ин сайт ёбед: https://78.мвд.рф/ms

Варақаи-огоҳинома ройгон дода мешавад:
•  дар идораҳои корҳои дохилии Вазоратӣ бо саволҳои муҳоҷи-

ратӣ ба ГУ МВД;
•  дар марказҳои таҳвилдиҳии хизматрасонии ҷамъиятӣ (МФЦ);
•  дар шуъбаҳои почтаи Россия.

!
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Шакл аз ду қисм иборат аст. Баъд аз пур кардани як қисми он 
ба УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои дохилии  Федератсияи 
Россия интиқол дода мешавад, ки дигар бо шаҳрвандони хориҷӣ 
боқӣ мемонад. Дар ҳар ду қисм, огоҳинома, суроғаи истиқомат, 
маълумоти шахсии тарафҳои қабулкунанда ва маълумоти 
шахсии шаҳрвандони хориҷӣ бояд зикр карда шаванд. 
Иштирокчии қабулкунандаи – шаҳрванд имзои худро дар бланк 
мемонад, иштирокчии қабулкунандаи – ташкилот - мӯҳр ва имзои 
роҳбарро бояд, ки монад. 

2. огоҳинома бо нусхаи шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ, нусхаи 
шиносномаи шаҳрванди Федератсияи Россия (қабулкунанда) ва 
як нусхаи корти муҳоҷират тавассути почтаи Россия дар корҳои 
тадқиқотӣ УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Россия дар шаҳри 
Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград.

Шумо метавонед огоҳиномаро шахсан ба МФЦ  Шӯъбаи 
Вазорати корҳои дохилӣ ё УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои 
дохилии Федератсияи Россия ба таврй ройгон ирсол намоед.

3. Гирифтани шакли огоҳиномае, ки аз ҷониби ГУВМ МВД ФР, 
МФЦ ё Почтаи Россия қабул карда мешавад.

Тамос бо МФЦ дар маҳалли Шумо метавонед бо ин телефон 
8 (812) 573 90 00 ё дар сайт: gu.spb.ru/mfc дастрас шавед.

Регистратсия дар муддати на зиёда аз 90 рӯз аз санаи 
гузаштани сарҳад дода мешавад ва ҳуқуқи кор карданро 
дар ФР намедиҳад.

Барои ба таври қонунӣ кор кардан,  
патенти корӣ зарур аст.

НДФЛ – и пардохт карда шуда барои патенти корӣ маъное 
надорад, ки бақайдгирии мигратсионии Шумо давом дода 
шудааст!

Дар асоси патент барои кор, шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар 
қаламрави ФР бақайдгирии худро дароз кунанд, вале на зиёда аз 
1 сол аз санаи ворид шудан. Барои дароз кардани регистратсия, 
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Шумо ё тарафи қабулкунандаи Шумо бояд ба Раёсати корҳои 
дохилии Вазорати корҳои дохилии ФР дар шаҳри Санкт-Петербург 
ва Вилояти Ленинград дар куҷо истиқомат мекунед муроҷият 
кунед, корти мигратсионии худро, эъломияи бақайдгирӣ барои 
муҳоҷирон ва квитансияи супоридани андози НДФЛ (патент) дар 
давраи дарооз кардани регистратсия пешниҳод кунед.

Ба шаҳрванди хориҷие, ки қоидаи даромад ва будан дар Санкт-
Петербург вайрон кардааст, мумкин аст, ки аз 5000 то 7000 рубли 
русӣ ҷуброн карда шавад бо имконпазироти аз Россия ронда 

Бақайдгирии мигратсионии худро нусхабардорӣ кунед - ин 
ба Шумо кӯмак мекунад, ки ҳуҷҷатро дар шӯъбаи УВМ ГУ 
МВД ФР дар  Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград аз нав 
барқарор созед, агар Шумо онро гум кардаед ё онро вайрон 
кардед .

Ба кор таъминкунӣ дар Санкт-Петербург  

Патент барои кор
Барои кор кардани қонунй дар ФР, барои кор дар мусисаҳои 
шахсони ҳуқуқй (дар ташкилот ё дар муасисаи соҳибкори 
инфиродӣ), инчунин дар ташкилотҳои шахсони воқеӣ (масалан 
дар хонаи чунин шахс) ба Шумо патент барои кор лозим аст. 
Фаъолияти меҳнатӣ бе патент манъ карда мебошад ва бо 
ҷарима ба андозаи 5000 то 7000 рубл бо ҷуброни берун кардан  
аз ФР ҷазо дода мешавад.

Шаҳрвандони кишварҳои Иттиҳоди Иқтисодии Евразия 
(Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон) талаб 
намекунанд, ки патентро барои кор дошта бошанд. 
Шартномаи меҳнатй ва шартномаи ҳуқуқии гражданӣ асос 
барои дароз кардани мӯҳлати муваққатии онҳо дар қаламрави 
ФР мебошад.

Дар хотир доред: кор дар Россия ва гирифтани патент барои кор 
Шумо танҳо пас аз расидан ба синни 18- солагй гирифтан 
метавонед!
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Дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград танҳо як ташкилоти 
вақолатдор вуҷуд дорад, ки ҳуҷҷатҳои бақайдгирии патентро 
барои кор дар қаламрави Санкт-Петербург ва воҳиди давлатии 
«Хадамоти шиносномавӣ ва раводидӣ» -и Вазорати корҳои 
дохилии Россия ба танзим медарорад ва бо суроғаи зерин ҷойгир 
шудааст:к. Красного Текстильщика, х. 15, лит. А, тел.: 8 (812) 318- 
01-22.  Хизматрасонии ташкилот бояд, ки пардохта шавад.

Дар Россия, бисёр миёнарвҳо (ташкилотҳо ё шахсони 
алоҳида) вуҷуд доранд, ки ёрии пулакй дар таҳияи патент 
пешниҳод мекунанд. Эҳтиёт бошед, ки Шуморо фиреб 
накунанд:

•  аз кӯмаки шахсони инфиродӣ истифода набаред - ҳамшаҳриҳо, 
бригадирҳо, миёнаравонҳо, ҳатто агар Шумо онҳоро шахсан ме-
донед: онҳое, ки аксар вақт ҳуҷҷатҳои қалбакӣ мекунанд;

•  ҳатман барои расонидани хизматҳо шартнома бандед, 
агар Шумо барои таҳия намудани хуччатҳо ба ташкилоти ми-
ёнарав муроҷиат карда бошед. Шартномаҳоро бодиққат хонед 
- онҳо бояд ҳатман номи хизматрасониро дошта бошанд (кӯмак 
дар таҳия ва фиристодани ҳуҷҷатҳо ба  УВМ ГУ  МВД ФР дар 
Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград), нархи хизмат, масъу-
лияти ташкилот барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои худ, мӯҳри 
ташкилот ва имзои мудир бояд гузошта шавад;

•  пеш аз қабули ҳуҷҷатҳои худ дар дастҳои худ, қабул кар-
дани санадҳоро имзо накунед. Эҳтиёт бошед - чунин амалҳо 
дар матни шартномаи асосӣ навишта шуда метавонанд;

•  пеш аз пардохт кардани хизматрасониҳои миёнаравӣ, ҳатман 
чекҳоро талаб кунед, ки гирифтани пули Шуморо бо ин таш-
килот тасдиқ мекунад. Боварӣ ҳосил кунед, ки маблағи чекҳо 
дуруст нишон дода шудаанд;                       

•  ҳатто вақте, ки Шумо бо миёнаравӣ алоқа доред, Шумо бояд 
ШАХСАН азназаргузаронии тиббӣ, санҷиши дониши забо-
ни русӣ, таърих ва қонунро гузаред. Ҳангоми пешниҳоди 
ҳуҷҷатҳо ба хадамоти шиносномавӣ ва раводид, Шумо 
бояд тартиботи дактилоскопиро гузаред (гирифтани нақ-
ши ангуштон) ва суратгириро дар бар гиред. Агар миёнарав 
инро талаб намекунад, вай Шуморо фиреб медиҳад;
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•  ягон ташкилот ва ягон шахси ҳуқуқй гирифтани ҳуҷҷатҳоро 
ба ҷойи Шумо ҳуқуқ надорад. Бояд, ки Шумо ШАХСАН 
ҳуҷҷатҳоятонро аз УВМ ГУ МВД ФР дар Санкт-Петербург ва 
Вилояти Ленинград гиред.

Патент танҳо дар минтақаи Россия, ки дар он гирифта 
шудааст, эътибор дорад.

Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград - минтақаҳои гуногуни 
ФР мебошанд. Патент барои кор дар Санкт-Петербург, дар 
минтақаи Ленинград  амал намекунад!

Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои гирифтани патент барои 
кор - 30 рӯз аз лаҳзаи ворид шудан ба Федератсияи Россия 
мебошад. Вайрон кардани мӯҳлати иҷрои патент бо ҷарима ба 
андозаи аз 10000 то 15000 рубл ҷазо дода мешавад.

Дар патент ихтисоси шаҳрванди хориҷӣ  мутобиқи таснифоти 
умумии касбии Россия нишон дода мешавад base.garant.
ru/1548770/#block_1000.

Патент ҳуқуқи истодан дар ҳудуди минтақаи нишондода дар ФР 
дар давоми мӯҳлати амалаш ва кор кардан бо ихтисосе, дар патент 
зикр шудааст дар муасисаи ҳама гуна корфармо - ҳам шахси воқеӣ 
ва ҳам ташкилот - дар ҳамаи нуктаҳо дар минтақа медиҳад.

Работа не по специальности, указанной в патенте, наказывается 
штрафом в размере от 5000 до 7000 рублей и административным 
выдворением за пределы РФ (ст. 18.10 КоАП РФ).

Барои танзими патент зарур аст:
•  арзнома патент барои додани патент (шакли ариза ва наму-

наи пур он метавонад ба таври ройгон дар дафтари Идораи са-
волҳои умурӣ муҳоҷирати Вазорати давлатии корҳои дохилии 
ГУ МВД Россия ё ин ки дар сайти www.78.мвд.рф/ms);

•  шиноснома ва нусхаи шиноснома;
•  огоҳонидани бақайдгирӣ барои бақайдгирии мигратсионй (реги-

стратсия) ва нусхаи он;
•  тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ бо печати нотариус - дар 

идораи нотариус, ки дар он ҷо тарҷумон вуҷуд дорад карда ме-
шавад;
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•  корти мигратсионй бо мақсади таъиншудаи «кор», бо тамғаи 
воридшаванда ва нусхаи он;

•  шаҳодатномаи тиббӣ ва шаҳодатномаи надоштани бемории 
ВИЧ - дар муассисаи махсуси тиббӣ пас аз гузарондани 
ташхиси тиббӣ коркард карда мешавад; 

Аз шаҳрвандони Тоҷикистон талаб мекунанд, ки 
«шаҳодатномаи тиббӣ оид ба мувофиқати касбӣ барои иҷрои 
кори таъиншуда» дошта бошанд – инчунин справкаи  086, ки 
дар Тоҷикистон дода мебошад.

•  полиси сиёсати суғуртаи ихтиёрии тиббӣ;
•  ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дониши забони русӣ, дониши таърихи 

Россия ва асосҳои қонунии Федератсияи Россия;

Барои гирифтани патент барои кор, шаҳрвандони хориҷӣ 
бояд  ҳатман аз санҷиши дониши забони русӣ, таърихи 
Россия ва асосҳои қонунҳои ФР гузаранд.

•  квитансия дар бораи гирифтани патент дар ҳаҷми 3000 рубл 
(НДФЛ). Пардохт дар ҳама гуна филиалҳои Сбербонки ФР 
карда мешавад бо мушаххасоти ГУ МВД Россия.

Маблағи пардохтҳо дар минтақаҳои ФР гуногун мебошанд ва 
ҳар сол аз ҷониби ҳукумати ҳар як минтақа муқаррар карда 
мешавад - ба таври мунтазам диққат диҳед, тағиротҳоро пайгири 
кунед!

Маблағи пешпардохти патент барои кор дар минтақаҳои ФР 
дар соли 2017-2018 дар сомонаи  УВМ ГУ МВД ФР дар Санкт-
Петербург ва вилояти Ленинград бо суроғаи 78.мвд.рф/ms .

Маблағи пардохти ҳармоҳаи патент дар Санкт-Петербург (78 
вилоят) дар соли 2018 метавонад тағйир ёбад. Ба тағирот 
ахмият дихед! 

Супоридани ҳуҷҷатҳо барои патент танҳо ШАХСӢ бояд бошад. 
Патент дар мӯҳлати 10 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ариза ва 
ҳуҷҷатҳои зарурӣ дода мешавад.

Шумо метавонед дар бораи омодагӣ ва ҳаққи патент дар сайти 
расмии Департаменти асосии Муассисаи  ГУ МВД (Вазорати 

!
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корҳои дохилии) Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти 
Ленинград: www.78.мвд.рф/ms. маълумот гиред.

Дар асоси гирифтан ва пардохт кардани патент лозим аст, ки 
бақайдгирии мигратсиониро дароз намоед – муҳлати амали 
регистратсияро.

Пардохти андозаи пешакй бароои патенти корй муҳим 
аст, инчунин ҳам дароз намудани муддати бақайдгирии 
мигратсионй! Саривақт муҳлати регистратсияи  худро дар 
асос ва дар давраи пардохти патенти корй назорат кунед!

Барои кор бо  патент Шумо бояд  пардохти андозҳои пешакиро 
(НДФЛ) барои ҳар як моҳи оянда пешпардохт кунед.

Ҳангоми андози НДФЛ  дар ҳаҷми 3000 рубли ҳар як моҳи оянда 
пардохт кунед, патент дар муддати он пардохта мешавад, ки 
автоматӣ таҷҳизонида мешавад. Ҳангоми пардохти саривақтӣ, 
патент аз рӯзи якуми таъхир бартараф карда мешавад.

Диққат диҳед : Ҳар моҳ аз лаҳзаи гирифтани патент барои коре, 
ки дар ҳуҷҷат зикр шудааст, ҳисоб карда мешавад. Пардохт на 
дертар аз 1 рӯз то ба итмом расонидани ҳар як моҳ пардохт 
карда мешавад.: масалан,  патенти корие, ки 13 март дода 
шудааст, ки амалияш 12 апрел ба анҷом меояд, лозим аст, ки на 
дертар аз 11 апрел пардохт карда шавад. Аз 13 апрел то 12 май 
амалй мегардад.

Пардохти ҳаққи патент барои кор метавонад 12 моҳ пешакй, аз 
лаҳзаи ба каор даромадан дода шавад. 

Боварӣ ҳосил намоед, ки  Шумо чекҳое, ки пул додани Шуморо 
барои патент тасдиқ мекунанд – дошта бошед бо худ.

Дар муддати 2 моҳ пас аз гирифтани патент, Шумо бояд 
нусхаи шартномаи меҳнатиро бо корфармо - шахси ҳуқуқӣ 
ё соҳибкори инфиродӣ  ба Раёсати корҳои мигратсионй 
ГУ МВД Россия фиристед бо почтаи бақайдгирифташуда 
бо огоҳинома ё ин ки шахсан шартномаро ба шуъбаи УВМ 
ГУ МВД ФР овардан, вагарна патенти Шумо метавонад 
беэътибор шавад!

!
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Дар охири эътибори патент бояд, ки аз Федератсияи Россия 
равед , ё аз нав  патентро  бақайдгирифтан  зарур мешавад .

Шумо инчунин метавонед муҳлати патентро, 10 рӯзи корӣ пеш 
аз анҷоми мӯҳлати он, ба шуъбаи саволҳо дар бораи мигратсия 
ГУ МВД Россия боа риза рафта, ва онро аз сари нав ба кор 
даровардан дар СПб ва ВЛ. Дар ҳолате, ки Шумо  бо шахси 
алоҳида кор кунед, Шумо бояд, ки ба аризаи дароз кардани 
муҳлати патент боз шартномаи муносибати корй бо шахси воқеӣ 
ва бо аризаи корфармоатон илова кунед кунед.

Патент метавонад на зиёда аз 1 бор дар мӯҳлати 12 моҳ 
дароз карда шавад. 

Маълумоти иловагиро оид ба тартиби азнавсозий  патент 
барои кор дар Санкт-Петербург, Шумо метавонед дар шӯъбаи 
Идораи асосии корҳои дохилии Федератсияи Россия дар Санкт-
Петербург ва вилояти Ленинград оид ба муҳоҷирати меҳнатӣ бо 
суроғай : к. Красного Текстильщика , 15, ё дар сомонаи расмии 
УВМ ГУ МВД РФ дар ЛО  78.мвд.рф/ ms. дарёфт намоед.

Дар сурати гум кардани патент ё зарари он, Шумо ҳуқуқ 
доред, ки ба Шӯъбаи Муҳоҷирати меҳнатии Вазорати корҳои 
дохилии Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленингради бо 
дархости патенти такрорӣ муроҷиат кунед. Бо дархост бояд, ки 
ин ҳуҷҷатҳоям бошанд:

Санҷиши дониши забони русӣ, таърих ва 
қонунгузории ФР

Гузаштани санҷиши  забони русӣ, таърих ва қонунгузории Россия 
барои муҳоҷирони меҳнатӣ ҳатмист  ва ба тартиби патенти  кори 
дар бар меравад.

Гузаштани тести санҷишй  муҳоҷирони меҳнатӣ бо сертификати 
махсус тасдиқ карда мешаванд . Он дар дасти муҳоҷир дода 
мешавад ва дар давоми 5 сол эътибор дорад.

Санҷиши дониши забони русӣ аз 5 қисм иборат аст: хондан, 
навиштан, лексика ва грамматика, гӯш кардан (гӯш кардан ва 
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нақл кардани паёмҳо) ва сухани шифоҳй. Мисолхои санчишй  
дар ин сомона дастрас мебошанд: russian-test.com/tests/test_for_
migrant_workers .

Шумо метавонед аз санҷиши дониши забони русӣ, таърих 
ва қонунгузории Россия дар марказҳои махсуси санҷишӣ гу-
заред ва сертификатро гиред. Барои ин Шумо бояд дошта 
бошед:
•  шиноснома ва нусхаи шиноснома;
•  тарҷумаи шиноснома бо нотариус  тасдиқ шуда бо забони русӣ 

(дар идораи нотариус бо тарҷумон карда мешавад);
•  корти мигратсионй  бо тамғаи воридшавй ва нусхаи он.

Пеш аз супоридани тест Шумо бояд, ки квитансияро гиред ва 
онро дар ягон бонк пардохт кунед. Арзиши хизматрасониҳоро 
Шумо метавонед дар маркази санҷишй ё ин ки дар сайти онҳо 
фаҳмед.  

Дар имтиҳон инҳо дохил мешаванд:

Қисми 1. Забони русӣ (1 соату 20 дақиқа) - грамматика, навиштан, 
хондан, сухани шифоҳй, гӯш кардан.

Қисми 2. Таърихи Россия (35 дақиқа) - 20 саволҳои тестй.

Қисми 3. Асосҳои қонунгузории Россия (35 дақиқа) - 20 саволҳои 
тестй.

Рӯйхати ҳамаи марказҳои тестии дар Санкт-Петербург ва 
Вилояти Ленинградро Шумо метавонед дар сомонай  УВМ ГУ 
МВД  ФР Россия дар Санкт-Петербург ва Вилояти Ленинград 
ёбед: 78.мвд.рф/migr/ekz_spb.

Дар бораи санҷиш ва  таёрии мустақилона метонед  дар  сомонаи 
«Российский тестовый консорциум» testcons.ru хонед.

Дар сомонаи testmigr.ru Шумо метавонед озмоиши санҷиши ва 
сатҳи дониши худро  фаҳмед.

Агар Шумо забонро хуб намедонед, дарсҳои омодагӣ барой  
санчиши  русӣ метавонанд кӯмак кунанд. Чунин дарсҳо  одатан 
пулакй мебошанд.
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Ба Шумо зарур нест гузаштани санҷиш, агар Шумо:
•  диплом дар бораи хатм кардани муасисаи таълимии СССР - ро 

дошта бошед, ки то 1 сентябри соли 1991 гирифта шудааст;
•  ҳуҷҷат дар бораи тамом кардани муассисаи таълимӣ дар 

ҳама кишварҳои СНГ (ИДМ) бо гузашти курсҳои забони русӣ, 
тарҷумаи он ба забони русӣ ва шаҳодатномаи ҳуҷҷат  бо 
мувофиқи стандартҳои таълимии русӣ.

Агар Шумо аллакай санҷиши дониши забони русиро супорида 
бошед, ва Шумо шаҳодатномаи шифоҳӣ доред, Шумо 
бояд танҳо  таърихи Федератсияи Россия ва қонунгузории 
Федератсияи Россияро бе гузаштани санҷиши забони русй 
гузаред.

Хулосаи тиббӣ
Барои гирифтани рухсатномаи корӣ ё патент, Шумо бояд 
санҷиши тиббӣ гузаред. Барои он ки боварӣ ҳосил кунанд, 
ки шаҳрвандони хориҷӣ чунин бемориҳоро ҳамчун маводи 
нашъадор, ВИЧ, сил ва баъзе сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ 
гузарандаро надоранд.

Санҷиши тиббӣ дар муассисаи махсуси тиббии минтақа гузаро-
нида мешавад, ки дар он шаҳрвандони хориҷӣ кор мекунанд. Ба-
рои гузаштани комиссияи тиббӣ Шумо бояд:
•  шиноснома ва нусхаи шиноснома;
•  тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ бо боваркнии нотариус 

(дар идораи нотариус бо тарҷумон карда мешавад);
•  корти мигратсионй  бо мўҳри воридшавй ва нусхаи он;
•  огоҳнома дар бораи бақайдгирии мигратсионй (регистратсия) 

ва нусхаи он.

Гузаштани комиссияи тиббӣ – хизматрасонии бопардохт 
мебошад.

Натиҷаи  комиссияи тиббӣ пас аз 5 рӯзи корй дода мешавад.

Шумо метавонед комиссияи тиббӣро  дар муассисаҳои, ки 
дар сомонаи УВМ ГУ МВД ФР дар СПб ва ВЛ, гузаред 78.мвд.
рф/migr/med_spb. 
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Аз шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам хулосаи тиббиро – инчунин 
справкаи  086, ки дар Тоҷикистон дода мебошад. Диққат диҳед, 
ки доштани ин справка Шуморо аз гузаштани комиссияи 
тиббй халос намекунад.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Диққат диҳед - пеш аз гузарондани ташхиси тиббӣ манъ 
карда шудааст, ки чунин доруҳоро истифода баранд: 
коделак; кодипронт; кодтерпин; нурофен плюс; пенталгин, 
пенталгин –Н; седал –М; седалгин нео; терпинкод; тетралгин; 
каффетин; корвалол; валокордин; фенобарбитал. Агар Шумо 
мунтазимона яке аз ин маводҳо истифода баред , духтуронро 
пешакй огоҳ кунед .

Барои кор дар соҳаи хизматрасонии маишӣ ва хӯрокворӣ 
(қаҳвахонаҳо, кӯдакистонҳо, меҳмонхонаҳо  мактаб ва ғ.), 
доштани китобчаи тиббӣ зарур аст. Китобчаи тиббӣ метавонад 
дар як ҷой ба мисли комиссияи тиббӣ тартиб карда шавад.

Ҷустуҷӯ ва таъминкунии кор дар Санкт Петербург                                         
Корҳои ғайриқонунӣ дар Россия  гуноҳи ҷиддӣ аст. Муҳим аст, 
ки дониши ҳуқуқӣ ва масъулиятро дошта бошед ва худро аз 
хатарҳои нолозим муҳофизат кунед.

Ҳангоми ҷустуҷӯи кор, мо ба Шумо маслиҳат медиҳем, ки аз 
сомонаи расмии ҷойҳои кории ФР  истифода баред:

trudvsem.ru - Кор дар Россия: сомонаи расмии ҷойҳои кории ФР 
оид ба Рушди Хадамоти Федералии меҳнат ва шуғл

Ин маслиҳатҳои оддӣ ба Шумо ба кор даромадан кӯмак 
мерасонанд:

•  қонунӣ кор кунед: патенти корӣ ба Шумо ҳуқуқ барои кор 
дар муасисаи шахси воқеӣ ва дар дигар ташкилотҳо медиҳад, 
аммо ҳамкории меҳнатии Шумо бо корфармо бояд ҳатман 
бо шартномаи меҳнатӣ тасдиқ карда шавад, нусхаи онро 
корфармо аз санаи Шуморо ба кор гирифтан бояд ба УВМ ГУ 
МВД ФР дар СПБ ва ВЛ фиристонад. Шумо ҳам инчунин бояд, 
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ки дар муддати 2 моҳ аз санаи патент гирифтан – шахсан ё ин 
ки ба воситаи почта – нусхаи шартномаи меҳнатии худро ба 
УВМ ГУ МВД  ФР равон кунед.

•  корфармоатонро бидонед: Шумо бояд ҲАТМАН ном ва 
суроғаи ташкилотеро, ки Шумо дар онҷо кор мекунед донед, 
алоқаҳо (вазифа,ном ва насаб, рақами телефон) - и раҳбари 
худро бояд донед; ин маълумот фоидаовар хоҳад буд, агар 
Шумо бояд ҳуқуқҳои худро тасдиқ кунед ва пардохти музди 
меҳнатиро талаб кунед;

•   бо миёнаравхо тамос накунед: эҳтиёт шавед - миёнаравон 
метавонанд Шуморо ҳамчун меҳнати ройгон истифода барад;

•  бо корфармо шартнома бандед: бастани шартномаи қонунии 
гражданӣ ё шартномаи меҳнатӣ ба Шумо имкон медиҳад, ки 
ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунед, кафолатҳои иҷтимоиро таъмин 
кунед, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоятонро бифаҳмед, ва агар зарур 
бошад, дар куҷо, кадом вақт, ки Шумо кор мекардед, исбот 
кунед. Корфармо БОЯД бо Шумо шартнома бандад ва ба Шумо 
нусхаи ин шартномаро диҳад.

•  андоза ва мўҳлати пардохти музди меҳнатро ба таври 
муфассал муҳокима кунед: Шумо бояд бидонед, ки чӣ қадар 
барои Шумо бояд пардохт кунанд ва барои кадом кор. Маблағи 
музди меҳнат бояд дар шартномаи меҳнатӣ муқаррар карда 
шавад. Пулро Шумо бояд дар ҳисоби корти бонки махсус ба 
даст оред, ки махсус ба номи Шумо таёр карда шудааст, ё 
шахсан дар идораи бухғалтерия бо имзо музди мехнатии худро 
гиред. Дар бухғалтерия ба Шумо бояд як варақаи тасдиқкунии 
гирифтани маош пешниҳод кунанд. Ҳамаи муносибатҳои пулӣ 
бояд ҳуҷҷатгузорӣ карда шаванд. Агар аз Шумо корфармо пул 
қарздор бошанд, дар ин ҳолат аз корфармо тасдиқи хатиро 
талаб кунед ва онро бо худ нигоҳ доред;

•  ҳама чизеро, ки Шумо имзо мекунед, бодиққат хонед, талаб 
кунед , ки ба Шумо нусхабардорӣ кунан: агар  ба Шумо 
чизеро барои имзо кардан пешниҳод кунан  - шартнома, табел, 
забонхат ва ғайра - Шумо бояд бо он чизе, ки имзо мекунед 
розӣ бошед. Агар ҳуҷҷат ба Шумо шахсан дахл дошта бошад, 
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нускашро пурсед. Шумо ҳақ надоред, ки шартномаҳо ва дигар 
ҳуҷҷатҳоро имзо накунед, агар Шумо бо шартҳои онҳо розӣ 
набошед;

•  ба корфармо барои нигоҳдорй ҳучат ҳоятонро надиҳед: ҳеҷ 
кас ғайр аз Шумо хукуки гирифтани шиносномаи Шуморо, 
иҷозатномаи корӣ, суғурта, нусхаи шартномаи меҳнатӣ 
ва ҳуҷҷатҳои дигарро надорад, инчунин маҳдуд кардан 
озодии харакаткунии Шумо, телефон ва ғайраҳоро ас даст 
гирифтан. Гирифтани шиноснома ва маҳдуд кардани озодӣ 
ҷинояткории ҷиддӣ аст: дар ин ҳолат, Шумо бояд ба полис 
муроҷиат кунед!

•  ҳуқуқҳои худатонро ва вазифаҳои корфарморо донед: 
ҳангоми қабул кардан ба кори доимӣ дар ташкилот, корфармо 
вазифадор аст, ки бо Шумо шартномаи меҳнатӣ бандат ва 
агар Шумо китобчаи меҳнатй надошта бошед, онро ба Шумо 
таҳия кунад .Шумо бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро дар даст 
дошта бошед, саривакт (2 бор дар як моҳ) музди меҳнатй гиред,  
ва ҳақ доред, ки ба отпуск бароед, рузҳои истироҳатй дошта 
бошед ва пардохти рухсати беморӣ гиред;

•  барои кӯмак муроҷиат кунед: барои ҳифзи ҳуқуқҳои 
худ Шумо метавонед ба полис, прокуратура, Назорити 
давлатии меҳнат, Вазорати Корҳои Мигратсионй Вазорати 
Корҳои Дохилии Федератсияи Россия, суд,  ва ташкилотҳо 
оид ба ҳуқуқи инсон муроҷиат кунед. Албата телефонҳои 
ташкилотҳое, ки дар минтақаи Шумо мебошанд, 
алоқаҳояшонро дарёфт кунед ва нигоҳ доред! Шумо 
метавонед алоқаҳои заруриро дар поёни китобча «Суроғаҳо 
ва телефонҳои лозимй»  дастрас кунед. 

Дар Санкт Петербург, кӯмаки зарурӣ барои дарёфти ҷои кор аз 
ҷониби муассисаҳои давлатӣ ройгон дода мешавад:

СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 
•  ба шаҳрвандони хориҷӣ дар танзими ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои 

ба кор дар Санкт-Петербург даромадан кӯмак мерасонад;
•  ба кор шуру кардани  шаҳрвандони хориҷӣ дар минтақаҳои 

Санкт Петербург кӯмак мерасонад;
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•  хизматрасониҳоеро, ки ба гузарондани ташхиси тиббӣ, 
санҷишҳои тахассусии касбӣ, санҷиши дониши забони русӣ, 
таърих ва қонунгузории Россия, суғуртаи тиббӣ ёрй медиҳанд.

Суроға: 198207, Россия, Санкт-Петербург, хиёбони Трамвайный, 
х. 12, к. 2 Телефон: +7 (812) 758-36-34
Хати доимоамалкунанда барои муҳоҷирон: 8-800-333-7097
Сомона: spbgauctr.ru
Почтаи электронй: gauctr@rspb.ru

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»
•  барои дарёт намудани кори мувофиқ ба шаҳрвандони хориҷй 

кумак мерасонад;
•  ба муҳочирони меҳнати кумак мерасонад  дар усули касбй ба-

рои интихоби сохаи корй (вазифа) чоий корй, омӯзиши касбй;
•  ташкили ярмаркаҳои вазифаҳо  ва ҷойҳои омӯзишии корӣ.
Суроға: 190000, Россия, Санкт-Петербург, к. Галерная, х. 7
Телефон: 8 (812) 571-00-41
Email: GAU@rspb.ru
Сомона: r21.spb.ru

Дар Ташкилотҳои шуғли аҳолии районҳои Санкт-Петербург, 
шуъбаҳои Машваратй вуҷуд доранд барои шаҳрвандони Рассия 
ва хориҷӣ дар масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатй, барои  дарёфти 
кори мувофиқ кӯмак мерасонад. 
Рӯйхати пурраи созмонҳои шуғли аҳолии Санкт-Петербург -  
r21.spb.ru/empl/about/info.htm

Бастани шартномаи меҳнатӣ 
Шартномаи меҳнати- шартнома байни корманд ва корфармо, ки 
ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои харду тарафро  дар асоси муқаррароти 
моддаҳои 15, 16, 56 Кодекси меҳнатии Федератсияи Россия 
муқаррар менамояд. Тибқи шартномаи меҳнатй, корманд  
уҳдадор аст, ки вазифаашро иҷро намояд ва қоидаҳои дохилии 
меҳнатиро риоя кунад; корфармо вазифадор аст, ки корро 
пешниход кунад, шароитҳои муқаррарии кориро таъмин кунад 
ва маошро саривақт пардохт намояд.
Шумо бояд нусхаи шартномаи меҳнатиеро, ки корфармо имзо 
кардааст, гиред.
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Дар шартномаи меҳнатӣ бояд мутобиқи моддаи 57-и Кодекси 
меҳнатии ФР инҳо нишон дода шаванд:
• ному насаб,  номи падар, маълумот аз шиносномаи корманд;
•  ному насаб,  номи падар, ном ва суроғаи ҳуқуқии корфармо;
•  маълумот дар бораи полиси ихтиёрии тиббии корманд;
•  вазифа ва вазифаҳои меҳнатии корманд;
•  ҷои кор - суроғаи воқеии ташкилот;
•  санаи оғози кор, мӯҳлати амали шартномаи меҳнатӣ;
•  мӯҳлатҳои пардохти музди меҳнат, андозаи музди меҳнат, 

маош, маоши иловагй;

Андозаи музди меҳнатии корманде, ки дар кор пурра банд аст, 
наметавонад аз музди меҳнатии минтакавии МРОТ (андозаи 
ками музди меҳнатй) камтар бошад - аз 1 январи соли 2018 дар 
Санкт-Петербург, на камтар аз 17000 рубл дар як мох мебошад.

•  тартиб ва мўҳлати пардохти музди меҳнат;

Чун қоида, музди меҳнатй ба корманд  ба ду қисм тақсим 
мешавад ва дар мудати як  моҳ  пардохт карда мешавад: 
пардохти аванс (то нисфи маоши моҳона) то мобайни моҳ, 
пардохти асосӣ - аксарияти вақт дар охири рӯзи кории моҳ 
пардохт карда мешавад, вале на дертар аз рӯзи 14-уми моҳи 
минбаъда (мувофиқи моддаи 136-и КМ  ФР).

•  тартиботи вахти корӣ;

Рӯзи корӣ набояд аз 8 соат зиёд бошад, ҳафтаи корӣ -  на зиёда аз 40 
соат. Пардохтҳои иловагӣ барои кори зиёда илова карда мешавад 
(мувофиқи моддаи 152, моддаи 153 ва моддаи 154 КМ ФР).

•  шартҳои суғуртаи ҳатмии иҷтимоии кормандон – отпуски 
ҳарсолаи пардохтшаванда (на камтар аз 28 рӯзи корӣ, 
рухсатномаи беморӣ (дар ҳолати беморӣ) ва суғурта аз 
садамаҳои тасадуфй (моддаҳои 115, 183, 327.3 КМ ФР);

•  имконияти иҷрои кор дар ташкилоти дигар.

Кормандонро ба қарз додан (роҳй кардан бо корфармо коргарони 
худ ба дигар ташкилотҳо бе танзими хуҷҷатҳои меҳнатӣ) дар 
Россия манъ аст.
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Танҳо ташкилотҳое, ки чун муассисаҳои хусусй 
бақайдгирифташудаанд ҳуқуқ доранд, ки кормандони худро ба 
дигар ташкилотҳо ё шахсони алоҳида барои меҳнат роҳй кунанд, 
вале аз онҳо талаб карда мешаванд:

•  дар шартномаи меҳнатй бояд нишон дод, ки шахси хориҷӣ 
метавонад дар ташкилотҳои иловагй кор кунад;

•  агар кормандро ба корй иловагй равон кунад бояд, ки бо вай як 
шартномаи иловагй бандад.

Агар Шумо ба агентии шуъбаи хусусӣ муроҷиат карда бошед – 
боварӣ ҳосил намоед, ки чунин шартҳо дар шартномаи меҳнатӣ 
муайян карда бошанд.

Корфармо вазифадор аст (мувофиқи моддаи 22-и КМ ФР: 
•  двр вақташ ва бе тарҳ кардан музди меҳнатии шуморо пардохт 

намояд;
•  таъмин намудани ҷойҳои корие, ки ба стандартҳои амнияти 

меҳнатй ҷавобгӯ мебошанд;
•  мӯҳлати муваққатан дар қаламрави ноҳияи ФР истоданатонро 

мувофиқи амали патент дароз кунад;
•  ба Шумо оид ба қоидаву меъёрҳои махсус, ки аз тарафи ташки-

лот қабул карда шудаанд, огоҳ намоянд;
•  ҳангоми садамаҳои саноатӣ ва нохостй - барои зарари ба Шумо 

расонидашуда бояд ҷуброн карда шавад;
•  нагузоштани табъизи коргарони хориҷи дар вақти рафти 

меҳнатй.

Шумо вазифадор ҳастед:
•  шартҳои шартномаи меҳнатиро  боэҳтиром иҷро намоед;
•  дар шакли хаттӣ оид ба огоҳ кардани корфармо дар бораи аз 

кор баромадан пеш аз 14 рӯз;
•  иҷро кардани қоидаҳои тартиботи меҳнатӣ ва тартиби бехата-

риро риоя намоед;
•  эҳтиёткорона молу мулки корфарморо истифода бурдан;
•  ба корфармо дар бораи пайдоиши вазъе, ки ба ҳаёт ва салома-

тии одамон таҳдид мекунад, хабар  диҳед;
•  фаъолона дар ба тартиб овардани китобчаи меҳнатй, дафтарчаи 

тиббӣ, полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ иштироки намоед;



21Китобчаи кисагии муҳоҷири меҳнатӣ

Шумо ҳақ доред (мувофиқи моддаи 21-и КМ ФР:
•  рад намудан аз корҳое, ки ба саломатй ва ҳаёт зарар мерасонанд;
•  талаб кардани нусхаҳаи шартномаи меҳнатӣ, кортҳои пардохтӣ 

ва дигар справкаҳо дар бораи мӯҳлат ва маблағи пардохти муз-
ди меҳнатй дар давоми 3 рӯзи корӣ пешниҳод намоянд;

•   ба идораи Давлатии меҳнат, прокуратура ва суд барои ҳифзи 
ҳуқуқҳои худ метонед  муроҷиат намоенд.

Мувофиқи қонуни меҳнатй, Шумо ҳуқуқ доред дар муддати пас аз 
3 моҳ пардохт накардани музди меҳнатии Шумо ё бекор кардани 
шартномаи меҳнатӣ бо Шумо ба суд муроҷиат кунед. Бодиққат 
бошед ва сари вақт ба суд муроҷиат кунед (моддаи 392КМ ФР).

Намунаи шартномаи меҳнатӣро Шумо метавонед дар инҷо 
дарефт кунед:

www.migrantinfo.spb.ru  дар қисмати «Маълумоти дархостӣ».

Бастани шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ
Шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ барои ба кор даромадан - 
шартномаи хизматрасонӣ мебошад. Чунин шартномаҳо 
метавонанд бо шахсони воқеӣ ва ҳам бо ташкилотҳо баста 
шаванд. Намунаҳои чунин шартномаҳо: шартномаи гуруҳи 
сохтумончиен, шартномаи хизматрасонӣ ва ғайра. Дар холати 
чунин шартнома Шумо музди меҳнати намегиред, аммо Шумо 
мукофоти корй барои кори иҷрошуда мегиред.

Имзои чунин шартномаҳо хеле хуб донистани забони русиро 
талаб мекунанд ва шиносоии ҷидди бо матни шартнома. 
Шартномаро имзо накунед, агар бо шартҳояш ризо набошед: 
Шумо дар ин гуна шартнома иштирокчии баробарона ҳастед ва 
шартҳои худро муқаррар карда метавонед!             

Аксаран, дар асоси шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ, ширкатҳои 
аутсорсингӣ (масалан, ташкили коргарони тозакунанда, 
уборшитса, куча рубон, коргарони ёрирасон) бо мигрантон 
ҳамкорй мекунанд, онҳо кормандонро ба иҷора ба дигар 
корфармоён медиҳанд: сохтмонӣ, гипермаркетҳо ва ғ.

Шумо бояд нусхаи шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандиро, ки аз 
ҷониби корфармо имзо шудааст, гиред.
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Дар шартномаи граждании ҳуқуқӣ бояд қайд карда шавад:
•  ному насаб, номи падар ва маълумот аз шиносномаи корманд ;
•  ному насаб, номи падар, ном ва суроғаи ҳуқуқии корфармо;
•  ҷои кор - суроғаи воқеии ташкилот, суроғаи иншоот;
•  санаи оғози кор, мӯҳлати иҷрои кор/хизматрасонӣ;
•  ҳаҷми кор;

Ба ҳаҷми кор аҳмият диҳед, ки вай ба таври равшан муайян 
карда шавад -  аз миқдори кор маоши Шумо  вобаста аст.

•  шароитҳо, тартиботи кор ва маблағи музди меҳнат;

Ҳатман ба шартҳои махсуси пардохти музди меҳнат диққат 
диҳед - онҳо метавонанд аз мӯҳлат вобастагй кунан, аз сифат ва 
миқдори кор, онҳо метавонанд аз ҷониби дигар шартҳои иловагӣ 
муайян карда шаванд.
•  тартиб ва шартҳои пардохти музди меҳнат;
•  кафолати пардохти музди меҳнат;
•  ўҳдадорӣ ва масъулияти корфармо - масалан, таъминоти ас-

побхои корӣ ва ғайра;
•  ўҳдадорӣ ва масъулияти корманд;
•  имзо ва мухри корфармо, имзои корманд;
•  рақами шартнома ва санаи бастани он.

Иҷрои шартҳои шартномаи граждании ҳуқуқӣ ва пешниҳоди 
хизматрасониҳо бо акти қабул ва супоридани корҳои 
иҷрошуда тасдиқ карда мешавад, ки дар он корманд ва 
корфармо тасдиқ мекунанд, ки кор ба анҷом омадааст, корманд 
мукофотпулӣ худро гирифтааст ва тарафҳо даъвоҳои муштарак 
надоранд. Акт тартиб дода шуда, дар 2 нусха имзо карда 
мешавад - яке бо корфармо боқӣ мемонад, дигар - бо корманд. 

Аксар вақт акти қабул ва супоридани корҳои иҷрошуда ё 
хизматрасонӣ бо корфармо дар матни шартнома ҷойгир карда 
мешавад. Эҳтиёт бошед - акти қабул ва супоридани корҳои 
иҷрошударо то гирифтани мукофот имзо накунед. Як нусхаи акт 
бояд бо Шумо монад.

Дар хотир доред - шартҳои шартномаи граждании ҳуқуқй бояд, 
ки қонунҳои Россияро вайрон  накунад! Корфармо ҳақ надорад, 
ки Шуморо маҷбури кор фармояд, ба Шумо бе асос ҷарима 
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бандад, мукофоти Шуморо надиҳад, стандартҳои бехатариро 
ҳангоми ташкили кори Шумо риоя накунад, Шуморо бе иҷозати 
кори ба кор қабул кунад. Дар ҳама ҳолатҳое, ки дар шартнома 
зикр нашудаанд, корфармо бояд мувофиқи қонуни Россия, аз 
ҷумла қонуни меҳнатй амал кунад.

Бо Шумо шартномаи граждании ҳуқуқӣ баста, кордиҳандагон аксар 
вақт интизоранд, ки аз кафолат ва масъулият дар назди корманд 
озод шаванд. Бодиққат бошед - агар Шумо дар муассиса доимӣ ва 
дар як вазифа  фаъолият дошта бошед, бо Шумо бояд шартномаи 
граждании ҳуқуқӣ не, вале ки шартномаи меҳнатй банданд.

Шумо ҳақ доред:
•  рад намудан аз корҳое, ки ба саломатй ва хаёт зарар доранд;                                                                                            
•  талаб кардани нусхаҳои тамоми шартномаҳо, кортҳои пар-

дохтӣ, дигар справкаҳо дар бораи  мӯҳлат ва андозаи музди 
меҳнат;

•  ба идораҳои Давлатии назоратии меҳнатй, идораҳои корҳои 
мигрантон  ВКД ФР, прокуратура ва суд барои ҳифзи ҳуқуқҳои 
худ муроҷиат намояед.

Ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатй

Агар Шумо ба Россия барои кор омада бошед, муҳим аст, ки 
ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худро бидонед, то тавонед худро аз хатари 
нолозим ҳимоя кунед.

Ҳифзи ҳуқуқҳо дар вақти ба кор даромадан 

Шартномаи мехнатй бо коргар бояд дар шакли хаттӣ на дертар 
аз 3 рўз аз санаи қабул ба кор баста шавад. Муносибатҳои 
меҳнатӣ аз лаҳзаи ба кор иҷозат додан ба мигрант оғоз меёбад 
(моддаи 67 КМ ФР). 

Корфармо вазифадор аст, ки ба номи ҳар як коргар китобчаи 
меҳнатй дошта бошад, агар коргар тибқи шартномаи меҳнатй 
зиёда аз 5 рўз кор карда бошад (моддаи 66 КМ ФР). 

Қабул ба кор бо фармоиши корфармо ба расмият дароварда 
мешавад. Коргар ҳуқуқ дорад нусхаи фармоиши қабул ба кор ба 
даст орад (моддаи 68 КМ ФР).
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Корфармо бояд маоши вақт ё кори кардаи кормандро диҳад, ҳатто 
агар дар миёни онҳо шартнома баста набошад (моддаи 67.1 КМ ФР).

Ҳифз аз кори иловагӣ. 
Кори иловагй – фиристодан бо корфармо кормандони худ ба 
дигар ташкилотҳо бе бастани шартномаи меҳнатй - манъ аст 
(моддаи 56.1 КМ ФР).

Танҳо муассисаҳои хусусй метавонанд кормандони худро ба ди-
гар ташкилотҳо ё шахсони алоҳида пешниҳод кунанд, аммо онҳо 
дар ин маврид уҳдадоранд:
•  дар шартномаи меҳнатӣ имконияти кор карданро дар дигар 

ҷойҳо ишғол намояд;
•  бо коргар шартномаи иловагӣ бастан дар тамоми ҳолатҳо, 

ҳангоми ба корҳои иловагӣ вайро равон кардан. 

Агар Шумо ба муассисаҳои хусусй муроҷиат кунед – ҳатман му-
шоҳида кунед, ки ин шартҳо дар шартнома муайян карда шуда 
бошанд.

Ҳифз бар зидди аз кор хориҷкунии ғайриқонунй
Мувофиқи моддаи 76 КМ ФР, бе сабаб аз кор озод кардан манъ 
аст. Озод кардан аз кор - сабаби надодани маош аз тани кори 
дар давраи қаблӣ кардагй нест.

Мувофиқи моддаи 84.1 КМ ФР, моддаи 140 КМ ФР,  дар ҳолати 
манъ кардани шартномаи меҳнатй корфармо вазифадор аст, ки ба 
коргар тамоми маблағи кор кардаашро ҳамон рӯзе, ки аз кор вайро 
озод кард, бояд диҳад, ё ин ки рӯзи дигари баъди гирифтани тала-
бот барои пардохти қарзҳо. Вақти коргарро аз кор озод мекунанд, 
бояд, ки ҳатман фармони аз кор хориҷкуниро бароранд, ва нусхаи 
онро ба коргар диҳанд ва бояд, ки ба коргар китобчаи меҳнатии ӯро 
бо сабти, ки вайро аз кор озод карданд баргардонанд.   

Ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатй дар сурати таъхири пардохти 
музди меҳнат 

Мутобиқи банди 2 моддаи 142 КМ ФР, дар сурати таъхири 
пардохти музди меҳнат дар муддати зиёда аз 15 рӯз, коргар ҳақ 
дорад, ки корашро бас кунад то дадани пули манъ кардаро, вале 
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аввал коргар бояд кормандашро дар бораи ин бо шакли хатти  
огоҳ намояд. 

Мувофиқи моддаи 142 КМ ФР, корфармо ё намояндагони кор-
фармо барои таъхир кардани музди меҳнат ва дигар вайронку-
нии музди меҳнат масъуланд. 

Муҳофизати аз ҷаримаҳои ғайриқонунӣ 
Мувофиқи моддаи 192 КМ ФР, ки барои иҷро накардани 
ӯҳдадориҳои меҳнатӣ корфармо ҳақ дорад, ки кормандро танқид 
кунад, ба вай талаффуз барорад ё ин ки аз кор озод кунад.  

Ҷаримаҳо барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои меҳнатӣ ғайриқо-
нунй мебошанд!  

Худмудофиакунӣ
Коргар ҳуқуқ дорад мустақилона худро ҳимоя кунад. Мувофиқи 
моддаи 380 КМ ФР, корфармо ва намояндагони корфармо ҳақ 
надоранд, ки коргаронро аз ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии худ монеъ 
кунанд ва онҳоро дар ҷараёни баҳсҳои меҳнатӣ аз кор озод 
кунанд.

Мувофиқи моддаи 62 КМ ФР, коргар ҳуқуқ дорад аз корфармо 
нусхаҳои ҳуҷҷатҳои дахлдорро (шартномаи меҳнатӣ, фармо-
ишҳо, созишномаҳои иловагӣ, варақаҳо ва ғайра) талаб намо-
яд. Корфармо вазифадор аст, ки дар давоми 3 рӯзи корӣ баъди 
гирифтани чунин дархост нусхаҳои ин ҳуҷҷатҳоро ба корманд 
диҳад.

Кӯмаки иттифоқҳои касаба
Ҳар як коргар ҳақ дорад, ки ба иттифоқҳои касаба илова шавад 
ва дар ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии худ ва манфиатҳои қонунии 
худро дастгирӣ намояд.

Назорати давлатй барои риояи қонунгузории меҳнатй
Бино ба моддаҳои 353, 356 КМ ФР, назорати риояи қонунгузории 
меҳнатй ба сари Идораҳои давлатии меҳнатй ва Прокуратура 
гузошта мешавад.



 Китобчаи кисагии муҳоҷири меҳнатӣ26

Барои қонунвайронкунй дар вақти бо кор таъмин намудани 
шаҳрвандони хориҷӣ корфармо метавонад ба адолат аз тарафи 
Идораи мигратсионии МВД ФР кашида шавад.

Дар сурати напардохтани музди корй дар муддати 2 моҳ ё 
бештар, Шумо метавонед ба шӯъбаи Раёсати Тафтишотии 
Кумитаи Тафтишотии Федератсияи Россия муроҷиат намоед: 
ба таъхир дароз кардани пардохти музди корй  ғайриқонунй 
мебошанд (моддаи 145.1 Кодекси ҷиноятии ФР).

Ҳифзи судӣ 

Мувофиқи моддаи 392 КМ ФР, коргар ҳуқуқи дар давоми 3 моҳ 
пас аз хабар шудан дар бораи ҳуқуқвайронкунй метавонад ба 
суд шикоят кунад, агар норозигй дар асоси баҳсҳо бошад, коргар 
метавонад дар муддати 1 моҳ аз рӯзи, ки ба ӯ фармони озодй 
аз кор доданд ё ин ки аз рӯзи додан ба вай китобчаи меҳнатй, 
метавонад ба суд шикоят кунад.  

Ҳаёт дар Россия: Маслиҳатҳои муфид барои 
адаптатсия

Иҷораи манзил
Тарзҳои асосии иҷора намудани манзил дар Россия:
•  иҷораи мустақилонаи манзил бо ёрии муассисаҳои амволи ғай-

риманқул;
•  иҷораи манзил бевосита аз соҳиби он;
•  дар хобгоҳҳо ё хонаҳои иҷорадиҳанда ҷой ёфтан, аз ҷумла бо 

кӯмаки корфармо. 

Ҷустуҷӯи манзил
Дар вақти ҷустуҷӯи манзил, Шумо бисёр реклама дар бораи 
таҳвили хонаҳо ва утоқҳо мебинед. Дар ин маврид, мустақилона 
манзилро дарёфт кардан душвор аст, иҷораи манзил қимат аст, 
махсусан дар шаҳрҳои калон. 

Нархи миёнаи манзилҳои истиқомат дар Санкт-Петербург (ғайр 
аз пардохтҳои коммуналӣ): 
•  ҳуҷра: 10000-15000 рубл/моҳ
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•  квартираи 1-хонагй: 16000-26000 рубл/моҳ
•  квартираи 2- хонагй: 19000-36000 рубл/моҳ
•  квартираи 3- хонагй: 23000-43000 рубл/моҳ

Чун қоида, манзили истиқоматиро бо ёрии агентҳои махсус 
иҷора карда мешавад. 

Агентиҳои боэътимоди амволи ғайриманқул офисҳои худро 
доранд ва ҳеҷ чизро пинҳон накарда кор мекунанад. Кормандони 
ин агентиҳо ном ва фамилияҳои худро пинҳон намекунанд, кортҳои 
махсуси визитй доранд, онҳо ҳамеша дар тамос мебошанд ва бо 
онҳо шахсан вохӯрдан мумкин аст. Бо ин ташкилоти агентй, Шумо 
шартномаи алоҳида барои пешниҳоди хизматрасониҳо мебандед. 
Кормандони агентй ба шумо ёрй мекунанд, ки Шумо интихоби 
дуруст кунед ва Шуморо дар вақти аз назар гузаронидани манзил 
ва бо соҳиби он вохӯрдан  ҳамроҳӣ мекунад. Агентҳо ба саволҳои 
Шумо бо ҷону дил ҷавоб медиҳанд ва танҳо пас аз имзо кардани 
тамоми ҳуҷҷатҳо бо соҳиби манзил мукофоти худро мегиранд.

Эҳтиёт бошед - дар бозори манзилй шумо метавонед бо фиребгарон 
рӯ ба рӯ шавед! Ба хизматҳои ширкатҳои фароҳамкунанда, ки бо 
нархи арзон хизматрасониҳои иттилоотиро пешниҳод менамоянд 
боварй накунед: Шумо пули худро беҳуда сарф мекунед ва бе 
хона мемонед! 

Хизматҳои агентҳо қиматанд: барои ҷустуҷӯи манзил ва ҳамроҳӣ 
кардан, ӯ маблағе мегирад, ки ба пули моҳонаи иҷораи манзил 
баробар аст. Имрӯз, хадамоти интернетӣ маъмул аст, ки рекламаи 
иҷораи манзили бевоситаро ҷойгир мекунад, аз соҳибҳо, бидуни 
дастгирии агентиҳо. Агар Шумо чунин хадамотро истифода 
бурдан хоҳиш дошта бошед, Шумо бояд бо соҳибони манзил 
шахсан гуфтугӯ кунед.

Шартномаи иҷораи манзил
Созишномаи иҷораи манзил бо шартномаи иҷоравй карда меша-
вад. Дар шартнома инҳоянд:
•  насаб, ном ва номи падарии соҳиби манзил, тафсилоти шинос-

номаи ӯ ва рақами телефони ӯ барои тамос;
•  насаб, ном ва номи падарии иҷорагири хона, тафсилоти 

шиносномаи ӯ ва рақами телефони ӯ барои тамос;
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•  ном, рақам ва таърихи гирифтани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 
моликият ба бино;

Агар кироядеҳ соҳиби манзил бошад - вай бояд ба Шумо 
шаҳодатномаи аслии бораи бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба 
моликият ва манзил шартномаи хариду / фурӯши хонаашро 
нишон диҳад. Агар кироядеҳ соҳиби манзил набошад - дар 
якҷоягӣ бо ин ҳуҷҷатҳо ӯ бояд ваколатнома аз соҳиби манзил 
дошта бошад, ки тибқи он ӯ ҳуқуқи ин хонаро ба иҷора супоридан 
дорад, инчунин бояд тафсилоти шиносномаи худро ва соҳиби 
манзилро нишон диҳад. 

•  суроғаи дақиқи бинои истиқоматӣ, масоҳати он;
Намуди манзили зист - манзил ё ҳуҷра ҳатман нишон дода 
мешавад. Агар Шумо як ҳуҷра дар як квартираи коммуналӣ 
иҷора кунед - пурсед, магар Шумо ҳамсоя доред ва чи намуд 
касон онҳо мебошанд, аз онҳо пурсед, ки Шуморо ба ҳамсояҳо 
муаррифӣ кунанд.

•  мӯҳлати иҷораи манзил;
•  маблағи муайяни иҷора;
•  шумораи иҷорагарон, ном ва фамилияи онҳо;
Боварии ҳосил кунед, ки чанд нафар одамон дар шартнома бо 
Шумо навишта шудаанд ва чи намуд касон онҳо мебошанд - 
шумо ҳуқуқ надоред, ки касони ба соҳиби манзил бегонаро бо 
худ зиндагй кардан монед!

•  мӯҳлати пардохти манзил барои ҳар як моҳи минбаъда;
Шумо бояд сари вақт пардохт кунед! Шумо бояд муайян кунед, ки 
пеш аз кадом санаи моҳ Шумо бояд пардохт кунед.

•  мӯҳлатҳои қабули пардохтҳои коммуналӣ;
Шумо бояд дар шартнома нависед, ки дар кадом мӯҳлат ва 
ки бояд пардохтҳо барои об, газ, барқ, гармидиҳӣ, телефон, 
интернет пардоҳт кунад - Шумо ва ё соҳиби манзил.

•  рӯйхати молу мулке, ки дар ҳуҷра аст, нархи он;
Дар шартнома бояд рӯйхати молу мулке, ки дар манзили 
истиқоматӣ ҷойгир аст ва ба соҳиби манзил таалуқ дорад - 
мебел, асбобу анҷомҳои хона ва ғайра, ҳузур дошта бошанд. 
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Ҳатман вазъият ва амволи ин мулкро тафтиш кунед, ки чӣ гуна 
ва чиро Шумо истифода бурда метавонед, кй ва чӣ гуна дар 
ҳолати садама ё шикастани мол онро таъмир хоҳад кард.

•  маблағи гарав ва шартҳои баргардонидани он;
Барои иҷораи хона, Шумо бояд ба кироядеҳ гарав пардохт кунед – 
маблағе, ки ҷубронпулӣ дар сурати вайрон кардани молу мулк 
мешавад, бе пардохти иҷорапулӣ, пеш аз мӯҳлат рад кардан 
аз иҷора, пардохт накардани ҳаққи хидматрасонии коммуналӣ. 
Пардохти гаравй одатан бо маблағи иҷораи моҳонаи манзил баробар 
аст ва дар охири мӯҳлати иҷора ба Шумо баргардонида мешавад. 
Гарав ҳамчун кафолати риояи мувофиқати Шумо бо шартномаи 
иҷора истифода бурда мешавад ва агар Шумо шартномаро вайрон 
кардед, аз ҷониби кироядеҳ гарав баргардонида намешавад. 
Ҳатман шароитҳои додан ва баргардонидани гаравро муайян кунед! 

•  шакли забонхат дар бораи пардохти иҷоравй;
Ҳеҷ гоҳ маблағро бе забонхат надиҳед – тамоми амалиёти пулй 
бояд дар коғаз ба инобат гирифта шавад, то ки Шумо фиреб 
нахӯред.

•  ҳуқуқҳои иҷорагир ва шартҳои қатъ кардани иҷораи манзил.
Дар бораи нияти кӯчидан ё қатъ кардани иҷора бояд пеш аз 
мӯҳлат, то 1 ҳафта ё 2 ҳафта огоҳ карда шавад. Ҳатман ба 
шартҳои бекор кардани иҷора диққат диҳед – соҳиби манзил 
Шуморо ҳақи бе асос ва бе огоҳ ба кӯча гузоштан надорад!

Шартнома дар бораи иҷораи манзили истиқоматӣ дар 2 нусха 
пур карда мешавад, яке аз онҳо бояд бо Шумо монад.

Аз фиребгаро эҳтиёт шавед - ба ҳеҷ кас пул надиҳед, то имзо 
гирифтан ва бастани шартномаи иҷоравй!

Қоидаҳои дар манзили иҷоравй зиндагй кардан 
Шумо ҳақ надоред, ки манзилатонро ба дӯстони худ иҷора диҳед - 
ин ҳуқуқ танҳо ба соҳиби манзил аст. Ҳамаи сокинони манзили 
иҷоравй бояд дар шартномаи иҷоравй навишта бошанд!

Риоя кардани стандартҳои санитарии зиндагӣ - на камтар аз 6 
метри мураббаъ майдони истиқоматӣ барои як шахс! Вайрон 
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кардани меъёрҳои санитарӣ метавонад мушкилоти зиёдро ба 
бор орад: бад шудани саломатии сокинон, вайрон кардани амвол 
дар хона, ҷанҷолҳо бо ҳамсояҳо ва соҳиби манзил, тафтишотҳои 
полис.

Майдони истиқоматии манзил - масоҳати майдонҳои истиқоматӣ 
мебошад. Масалан, дар як хонаи сеошёнаи истиқоматӣ бо 
майдони 72,4 метри мураббаъ ва бо майдони истиқоматии 46 
метри мураббаъ (19 метри мураббаъ + 13 метри мураббаъ + 
14 метри мураббаъ) метавонад на бештар аз 7 нафар ҷойгир 
шаванд.

Ҳама дигаргуниҳо дар хонаи истиқоматӣ бояд бо розигии соҳиби 
вай шаванд - Шумо ҳақ надоред, ки мувофиқи хоҳиши худ 
хонаро таъмир кунед, асбобҳои маишӣ навро гузоред ё маишӣ 
пешинаро тоза кунед ва ғайра бе иҷозати соҳиби хона.

Дар хонаи истиқоматӣ Шумо вазифадор ҳастед, ки тартиб ва 
оромиро риоя кунед. Шикастани хомӯшӣ дар рӯзҳои корй аз 
соати 22 то соати 7, дар рӯзҳои истироҳат ва ид - аз соати 22 то 
соати 12!

Соҳиби хона бояд ҳатман Шуморо ба қайд (регистратсия) гирад. 
Зеро барои зиндагӣ кардан бе бақайдгирй ба Шумо мумкин ҷарима 
банданд. Дар Москва, вилояти Москва, Санкт-Петербург, вилояти 
Ленинград - ҷарима 5,000 рубл мебошад ва аз кишвар берун 
рондан метавонанд, бо манъи вуруд ба Россия то сини 5 сол.

Асос барои истиқомати Шумо дар манзили иҷоравй ё 
ӯтоқ шартнома дар бораи иҷораи манзил, огоҳинома оид 
ба баҳисобгирии миграционй бо суроғаи будубоши Шумо 
(регистратсия) аст.

Агар ба Шумо хона бе иҷора пешниҳод кунанд - Шумо ҷуръати 
зиёде мекунед: соҳиби амвол ё миёнарав дар ҳар гуна вақт 
метавонад Шуморо пеш аз тамомшавии мӯҳлати иҷоравй аз 
хона берун кунад ва, гараватонро барнагардонад!

Хобгоҳҳо ва хонаҳои фоидаовар дар Санкт-Петербург
Корфармоёне, ки ариза барои ҷамъоварии шаҳрвандони хориҷӣ 
пешниҳод кардаанд, онҳо бояд кормандони худро бо манзил 
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дар хобгоҳ ва ё дар хонаҳои фоидаовар (бисёрҳуҷрагӣ) таъмин 
кунанд.

Ба ҷойгирнамоии шаҳрвандони хориҷӣ дар хонаҳои фоидаовари 
Санкт-Петербург бо дархости корфармо СПбГБУ «Дирекция по 
управлению объектами государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга». 

http://gosfondspb.ru/
Сурога: 191002, Санкт-Петербург, к. Достоевского, х.6

Қабули шаҳрвандон бо сабти пешакй гузаронида мешавад бо 
тел. +7 (812) 404-6065

Дар Санкт-Петербург бисёр ширкатҳое ҳастанд, ки ҷойи 
истиқомат дар хобгоҳҳо ва хостелҳои коргарони шаҳр пешниҳод 
мекунанд. Чунин ширкатҳоро бо осонй метавонед  дар интернет 
пайдо кунед. Ҳатман бо шароитҳои зиндагй дар ин хобгоҳ ё ин ки 
хостел пеш аз бастани шартнома шинос шавед. 

Бартарии зиндагӣ дар хобгоҳи коргарон - имконияти бақайдгирии 
расмй (регистратсия) ва баҳисобгирии мигратсионй бо ҷойи 
зисти воқеи дода мешавад. Илова бар ин, хобгоҳҳо муҳофизат 
карда мешаванд ва ба тозагй риоя мекунанд. Аммо дар хобгоҳ 
танҳо як катро иҷора кардан мумкин аст, на як ҳуҷра: дар ин 
маврид арзиши иҷора нисбатан арзон мебошад, аз 200 рубл сар 
карда дар як шабонарӯз.

Кумаки тиббӣ
Барои гирифтани кӯмаки тиббӣ, шаҳрвандони хориҷӣ бояд 
сиёсати суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (ДМС) дошта бошанд. Он дар 
идораҳои ширкатҳои суғурта дода мешавад.                                         

Суғуртаи ДМС ба Шумо имконият медиҳад:
•  нигоҳубини фаврӣ дар паликлиника;
•   ери фаврӣ ва таъҷилии тиббӣ;
•  кӯмаки фаврӣ дар беморхона;
•  дигар хизматрасониҳое, ки дар шартномаи ДМС  пешбинӣ 

шудаанд.
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Барои ба расмият овардани полиси ДМС дар Россия, ба Шумо 
ин ҳуҷҷатҳоро ба сиёсати суғуртави пешниҳод кардан лозим аст:  
•  тарҷумаи шиносномаи хориҷӣ ва нусхаи шиноснома;
•  корти мигратсионй ва нусхаи он;
•  огоҳонома барои бақайдгирии мигратсионй (регистратсия) ва 

нусхаи он.

Суғуртаи  ДМС метавонад дар идораҳои ширкатҳои суғурта ё 
дар идораҳои «Почтаи Рассия» дода шавад.

Агар Шумо бо корфармоетан, ки сиёсати ДМС-ро таҳия 
карданиет, илова ба Шумо бояд аз ҷониби роҳбари худ ба 
Шумо ҳаққи имзошударо пешниход кунанд.

Арзиши полиси ДМС (суғуртаи ихтиёрии тиббӣ) аз 
хизматрасониҳои тиббӣ муқарраршуда ва давомнокии сиёсат 
вобаста аст.

Шаҳрвандони ҷумҳуриҳои узви ИИАО, ки дар Федератсияи 
Россия кор дар асоси шартномаи меҳнатй кироя мекунанд, 
метавонанд, ки полиси ҳатмии тиббиро (ОМС) татбиқ кунанд.

Барои ба расмият овардани полиси ОМС барои шаҳрвандони 
муҳоҷири Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон 
бояд, ки ташкилоти суғуртаи тиббй интихоб карда шавад - чун 
қоида, онҳо метавонанд дар клиникаи дар ҷои истиқоматашон ин 
корро ба анҷом диҳанд.

Ҳангоми пешниҳоди ариза барои бақайдгирии сиёсати ОМС, 
шаҳрвандони ИИАО бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:
•  шиноснома ё дигар ҳуҷҷате, ки шахсияти худро тасдиқ мекунад; 
•  СНИЛС;
•  шартномаи меҳнатӣ;
•  қисми ҷудошавии шакли эълони огоҳинома (регистратсия) ё 

нусхаи он бо нишон додани ҷой ва мӯҳлати будубош.

Шаҳрвандони ИИАО, коргарони дар Федератсияи Россия, 
сиёсати ОМС, ки дар шакли коғазӣ дода мешавад ва бе 
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муддати муайян мебошад – то ба охир омадани сол, вале на 
зиёдтар аз мўҳлати шартномаи меҳнатӣ.

Полиси ОМС-ро инчунин ин касҳо ба даст оварда метавонанд:
•  шаҳрвандоне, ки иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ доранд 

(РВП);
• шаҳрвандоне, ки иҷозати истиқомат доранд (ВНЖ); 
•  шаҳрвандоне, ки сертификати паноҳгоҳҳои муваққатӣ доранд;
• гурезаҳо.

Барои маълумоти бештар дар бораи суғуртаи ҳатмии тиббӣ 
метавонанд дар сомонаи Хазинаи ҳудудии  Санкт-Петербург 
пайдо намояд: 

https://spboms.ru/

Боварӣ ҳосил кунед, ки рақами телефонӣ ва номи ташкилоти 
суғурта, ки Шумо ба сиёсати ДМС  ё ОМС додаед, - агар 
Шумо  сиёсати худро гумкардед , Шумо метавонед онро бо 
роҳи тамос бо ширкати суғурта барқарор кунед ё дар сурати 
зарурат ба кӯмаки таъҷилии тиббӣ тасдиқ намоед. Хуб мешуд 
агар Шумо  пешаки сиёсати суғуртаро, нусхабардори кунен   
дар холати гум шудан муфид аст.

Ҳангоми садама, ҷароҳат, заҳролуд ё бемориҳои 
шадид, нигоҳубини фаврии тиббӣ озодона РОЙГОН аст, 
новобаста аз сиёсати суғуртави  расонида мешавад 
Ҳангоми риҳои.

Агар дар Санкт Петербург  бо Шумо кӯмаки тиббӣ  дастрас 
накарданд, Шумо метавонед  ба Кумитаи саломатӣ - хати дойми  
(812) 571-09-06 тамос гиред.

Маълумоти бештар дар бораи муассисаҳои тиббӣ дар Санкт-
Петербург, хизматҳои ҳолати фавқулодда, марказҳои дорусозӣ 
ва травмалогй  дар сайти «migrantinfo.spb.ru» дар банди  
«Справочная информация» пайдо кардан мумкин аст.
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Ҳамкорӣ бо полис

Вазифаи кормандони полис - ин қонун ва тартибот, эҳтироми 
ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, новобаста аз мансубияти миллӣ, 
этникӣ, динӣ ва ғайра мебошад.

Агар шумо шоҳид ё ҷабрдидаи ҷиноят шуда бошед - фавран ба 
полис муроҷиат кунед.

Полис 
02 аз хатти доимӣ 

«102» ё «112» – аз телефони мобилӣ
www.мвд.рф

Аз 1-уми июни соли 2016 Хадамоти федералии муҳоҷирати 
(ФМС) бекор карда шуда, вазифаҳои он ба Вазорати корҳои 
дохилии Федератсияи Россия интиқол дода шуд.

Санҷиши ҳуҷҷатҳо
Ҳуҷҷатҳоро танҳо кормандони полисе, ки дар ҳолати иҷро 
кардани вазифаашон мебошанд, ҳуқуқи тафтиш карданро 
доранд. Чунин кормандон дар синаашон аломати махсус доранд 
(нишони металлӣ) - ба рақами вай диққат диҳед, онро дар ёд 
монед ё нависед.

Лутфан қайд кунед, ки чиро Шумо бояд ҳамеша бо худ дошта 
бошед:
•  шиноснома
•  корти мигратсионй
•  огоҳонома барои бақайдгирифтан ба баҳисобгирии мигратси-

онй (регистратсия)
•  патент барои кор бо чекҳо оид ба пардохти пешпардохтҳои андоз
•  полиси ихтиёрии ҷорӣ (ДМС) ё ҳатмй (ОМС) суғуртаи тиббӣ.

Шаҳрвандони давлатҳое, ки аъзои иттиҳоди иқтисодии Евросие 
ҳастанд (Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон) ба 
онҳо патент барои кор дар Россия лозим нест.

Ҳатман ҳамаи ин ҳуҷҷатҳоро нусхабардорӣ кунед, онҳоро аз 
нусхахои аслии ҳуҷҷатхо ҷудо нигоҳ доред - дар ҳолате, ки агар 
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ҳуҷҷатҳо гум шаванд, ба шумо барқарор кардани онҳо осонтар 
хоҳад шуд.

Ҳангоми муроҷиат ба Шумо, корманди полис бояд:
•  дар бораи унвони худ, мансаби худ ва насабаш хабар диҳад
•  бо дархости Шумо гувоҳномаи худро нишон диҳад
•  сабаб ва мақсадҳои тасдиқкунии ҳуҷҷатро фаҳмонад (банди 4 

Моддаи 5-и Қонун «Дар бораи полис»).

Корманди полис дар бораи ҳақиқӣ будани ҳуҷҷатҳои Шумо 
метавонад шубҳа кунад. Дар ин ҳолат зарур аст, ки бо вай ба 
пункти наздиктарини полис равед барои ҳуҷҷатҳои Шуморо 
дар маркази махзани оид ба бақайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ 
санҷад.

Ба хешовандон ё дӯстони худ занг занед ва дар куҷо буданатонро 
ва бо ки гап заданаторо гап занед, ин хеле муҳим аст.

Дар хотир доред - додани ришвахорӣ ҷинояткорй аст! Ба полис 
пул надиҳед!

Шумо бояд фавран ба  112 оиди талаб кардани  пул хабар диҳед!

Ҳангоми боздошт:
Шахси боздошта ҳуқуқи сӯҳбати телефонӣ дорад (банди 7 
моддаи 14 Қонун «Дар бораи полис»).

Дар бораи боздошт протокол тартиб дода мешавад, дар куҷо 
инҳоро дарак мекунанд:
•  сана, вақт ва ҷойи ба тартиб овардани протокол;
•  мавқеъ, фамилия ва инитсиалҳои корманди полис, ки прото-

колро таҳия кардааст;
•  маълумот дар бораи шахси ҳабсшуда, сана, вақт, ҷои зист, 

сабабҳо ва мақсадҳои боздошт. (банди 14-и моддаи 14-и Қонун 
«Дар бораи полис»).

Протокол дар бораи боздошт аз ҷониби полис, ки онро ба тартиб 
овардааст ва дастгиршуда имзо карда мешавад.

Агар шумо бо мундариҷаи протокол розӣ набошед - нависед, ки 
«бо протокол розӣ нестед» ва фаҳмонед, ки чаро.
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Агар дастгиршуда имзо кардани протоколро рад кунад, дар 
протокол ҳатман сабти дахлдор карда мешавад (банди 15 
моддаи 14-и Қонун «Дар бораи полис»).

Ҳатман дархост намоед, ки ба Шумо нусхаи протоколи 
боздоштшударо диҳанд. Полис бояд онро бо дархости Шумо 
иҷро намояд (банди 15-и моддаи 14 Қонун «Дар бораи полис»).

То қарор баровардани суд, шаҳрванд наметавонад зиёда аз 48 
соат боздошт карда шавад.

Шахрванд метавонад ҳимоятгарро талаб кунад, инчунин ҳам 
тарҷумонро, агар ӯ забони русиро хуб надонад. 

Кормандони полис ҳуқуқ надоранд, ки ҳуҷҷатҳои Шуморо ҳамчун 
кафолати пардохти ҷарима ва дигар пардохтҳо гиранд - ин 
ғайриқонунӣ мебошад.

Протокол оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар соҳаи муҳоҷират 
танҳо аз ҷониби кормандони ҳайати кадрӣ мигрантй таҳия карда 
мешавад. Тартиб додани протокол маънои онро надорад, ки Шумо 
вазифадоред ҷарима пардохт кунед  - асос барои ҷазо набояд 
протокол бошад, вале ҳукм дар бораи парвандаи маъмурӣ, ки 
Шумо метавонед дар давоми 10 рӯз шикоят кунед.

Дар ҳолати вайрон кардани ҳуқуқҳои Шумо, метавонед ба 
комиссияи мониторинги ҷамъиятӣ (ОНК) муроҷиат кунед. 
Аъзоёни ОНК ҳуқуқи тафтиш кардани шароити нигоҳ доштани 
шаҳрвандони хориҷиро доранд ва инчунин ба Шумо кӯмаки 
ҳуқуқии ройгон дода метавонанд.

Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга:
сайт: onkspb.ru
электронная почта: mail@onkspb.ru
а/я 62, индекс 199004
Телефон:  +7 (931) 352-06-35

Рейдҳо
Ҳуҷҷатҳои Шуморо ҳангоми тафтишоти махсус (рейдҳо) тафтиш 
карда метавонанд. Кормандони полис ва идоракунии мигрантҳо 
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шиносномаро, корти мигратсиониро, бақайдгирии мигратсиониро 
(регистратсияро), полиси тиббиро тафтиш мекунанд. Ҳамчунин 
санҷида мешавад, ки ҷой ва вазифаи кории воқеи бо маълумоти 
мавқеи мувофиқ меоянд ё не.

Бино ба натиҷаҳои чунин тафтишот кормандони назорати 
санҷишй оид ба мигратсия актро таҳия мекунанд, ва агар 
вайронкуниҳо ошкор карда шуд, протокол дар бораи 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё ин ки оғози парванда дар бораи 
ҷинояти маъмурӣ карда мешавад. Як нусхаи акт ё протокол 
хатман ба гумонбаршуда дода мешавад. 

Протокол дар бораи  ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар соҳаи 
мигратсия метавонад танҳо аз ҷониби кормандони оид ба 
идоракунии мигратсионй ташкил дод.Ташкил кардани протокол 
ин маънои онро надорад, ки Шумо бояд ҷарима супоред - асос 
барои баровардани ҷазо протокол нест, балки қарор дар бораи 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Ба ин қарор Шумо дар давоми 10 
рӯз метавонед эътироз нависед.  

Зеро хатари ҳамлаҳои террористӣ дар истгоҳҳои метро ё вок-
зал, кормандони полис метавонанд Шуморо хоҳиш кунанд, ки аз 
воситаи чаҳорчӯбаи гузаред ё ин ки бағоҷатонро тавассути де-
тектори махсус гузаронед. Ин амалҳо қонунӣ мебошанд.

Шикоятҳо нисбати амалҳои кормандони полис
Агар шумо бо барзиёдии ваколатҳои мансабӣ аз ҷониби полис 
дучор шудед, рад кардани қабули ариза, беамалии кормандони 
полис, тамаъҷӯӣ ришваситонӣ ва дигар амалҳои коррупсионӣ, 
Шумо ҳуқуқ ба шикоят кардан бар зидди  амалҳои ғайриқонунии 
полис доред.

Бо шикоят дар бораи амалҳои ғайриқонунии кормандони полис, 
Шумо метавонед бо тамос шавед:
•  бо диспетчерони ГУ МВД (Идораи давлатии Вазорати корҳои 

дохилӣ), бо рақами 112 ё ин ки 02 занг занед;
•  ба пункти наздиктарин полис равед;
•  ба идораи наздиктарини ноҳиявй ё шӯъбаи минтақавии МВД 

РФ (Вазорати корҳои дохилӣ ФР).
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Телефон доверия ГУ МВД России по СПб и ЛО:  
8 (812) 573-21-81

Дежурная часть ГУ МВД России по СПб и ЛО:   
8 (812) 573-24-20

Телефон справочной ГУ МВД России по СПб и ЛО:  
8 (812) 573-26-76

Приемная ГУ МВД России по СПб и ЛО: Литейный проспект, 
д.6, подъезд №3, тел. 8 (812) 573-34-81
78.mvd.ru

Шикоятҳо дар бораи ҷиноятҳое, ки аз ҷониби кормандони полис 
содир шудаанд, Оперативно-розыскная часть собственной 
безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 8 (812) 541-02-02, 8 (812) 573-21-81

Ҳангоми беамалии кормандони полис, рад кардан аз қабули 
ариза дар барои ҷиноят, вайрон кардани тартиби баррасии 
шикоятҳо дар бораи амалҳои кормандони полис ва дар ҳолатҳои 
дигар Шумо метавонед ба Прокуратура муроҷиат кунед:
http://procspb.ru/

Тафтишоти ҷиноятҳои коррупсионие, ки кормандони полис содир 
кардаанд, инҳо мебаранд: Главное Следственное Управление 
Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 
ҳамчунин гузоришҳоро оид ба вайрон кардани ҳуқуқҳои 
шаҳрвандон аз ҷониби МВД баррасӣ мекунад.

Дар ҳар яке аз ин шӯъбаҳо ва воҳидҳо, Шумо метавонед бо 
телефон муроҷиат кунед, ариза ба таври хаттӣ шахсан ё ин ки бо 
таври электронӣ фиристед, лекин пеш аз он варақаи махсусро 
дар сайти шӯъба пур кардан лозим аст.    

Ҳангоми ариза дар барои ҷиноят гирифтан, бояд ки тафтишот 
дар бораи маълумоти дода шуда гузаронида шавад, пурсиши 
аризадиҳанда ва шоҳидон гузаронида шавад. Дар асоси 
тафтишот, барои оғоз ё рад кардани парвандаи ҷиноятй қарор 
мебароранд.
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Ҷавоб ба дархости хаттӣ бояд дар муддати на дертар аз 30 
шабонарӯз аз рӯзи пешниҳоди шикоят ирсол карда шавад.

Барои гирифтани маълумоти бештар дар бораи ҳуқуқ ва 
вазифаҳои полис, нишониҳои полисҳои Санкт Петербург, 
имкониятҳои шикоят кардан дар бораи амалиёти кормандони 
полис ва шикояти расмӣ дар бораи амалҳои полис пайдо кунед, 
Шумо метавонед дар сомонай migrantinfo.spb.ru  дар банди  
«Справочная информация» пайдо кунед.

Кӯмаки иҷтимоӣ 

Кӣ метавонад кӯмаки иҷтимоиро ба даст орад:
•  Оилаҳо, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, муваққа-

тан ё доимӣ дар Санкт-Петербург истиқомат мекардагй (ҳуқуқи 
гирифтани кӯмаки иҷтимоӣ доранд, танҳо дар намуди хиз-
матрасониҳои иҷтимоӣ дар ҳолатҳои фавқулодда);

•  шаҳрвандони хориҷие, ки иҷозати истиқомат дар территорияи 
ФР доранд; 

•  шаҳрвандони хориҷӣ - аъзои оилаи шаҳрвандони Россия;
•  шахсони бешаҳрванд;
•  гурезаҳо.

Намудҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ:
•  ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ - таъмини хӯрок, либос, пойафзол ва 

талаботи зарурӣ, ташкили истироҳат;
•  тиббӣ - нигоҳдорӣ ва нигоҳдории саломатӣ; 
•  психологӣ - таъмини кӯмаки психологӣ; 
•  педагогикӣ - пешгирии  аз меъёри рафтор ва рушд дур шудан, 

кӯмак ба оила дар тарбияи фарзандон;
•  меҳнат - таъмини расонидани кӯмак дар ҷойҳои корӣ ва ҳалли 

проблемаҳои дигари вобаста ба мутобиқсозии меҳнат;
•  Хизматҳои ҳуқуқӣ - ҳуқуқӣ, аз ҷумла ройгон.

Хизматрасониҳои фаврии иҷтимоӣ:
•  хӯроки гарми ройгон ё ин ки маҳсулот;
•  таъмини либоса, пойафзол ва дигар талаботҳои якуми зарурӣ;
•  кӯмак дар гирифтани манзили муваққатӣ;
•  кӯмаки ҳуқуқӣ; 
•  кӯмаки фаврии психологй.
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Барои кӯмаки иҷтимоӣ ба куҷо муроҷиат кардан лозим аст:
Муҳоҷирон бояд ба мақомотҳои ноҳиявй (дар ҷойҳои бақайдгирӣ) 
ё мақомоти шаҳрии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муроҷиат намоянд.

•  Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/   телефон: +7 (812) 576-24-61

Дар Санкт-Петербург шӯъбаҳои дастгирии иҷтимоии оилаҳои 
муҳоҷирон бо кўдакон дар Марказҳои ноҳиявии кӯмаки иҷтимоӣ 
ба оилаҳо ва кӯдакон ҷойгир шудааст. Шумо метавонед дар 
бораи онҳо дар маркази иттилоотӣ ва методологии «Семья » 
маълумот гиред.

•  Городской информационно-методический центр «Семья»
Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А
телефон: +7 (812) 417-31-51

http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html - рӯйхати 
пурра ва тамосҳои Марказҳои кӯмаки иҷтимоӣ барои оилаҳо ва 
кӯдакони дар ноҳияҳои Санкт-Петербург

Қарор дар бораи эътироф намудани шаҳрванд дар заруриати 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ бояд дар давоми 5 рўзи корӣ аз санаи 
додани ариза бароварда шавад. Шуморо бояд, ки бо шакли 
хаттй ё ин ки бо таври электронй хабар диҳанд.

Қарор дар бораи таъмини хизматрасонии иҷтимоӣ фавран 
бароварда мешавад.

Қарор дар бораи рад кардани хизматрасониҳои иҷтимоӣ 
метавонад ба суд шикоят карда шавад.
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Таҳсилоти кӯдакони хориҷӣ дар Россия

Қонуне, ки таълими кӯдаконро дар Федератсияи Русия 
танзим мекунад:

•  «Дар бораи маориф дар Федератсияи Россия» (Қонуни 
федералии № 273-ФЗ аз 29 декабри соли 2012)

Кўдакони шаҳрвандони хориҷӣ, инчунин фарзандони 
шаҳрвандони Россия ҳуқуқ доранд, ки ройгон ба боғчаи бачагона 
ва ба мактаб бираванд.

Кӯдакон бояд дар Россия қонунӣ зист кунанд, яъне ки корти 
мигратсионӣ ва регистратсия дошта бошанд.

Кӯдакони шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба синни 18 нарасидаанд, 
ҳақ надоранд дар Рассия кор кунанд!

Бинобар банди 5 моддаи 97 Шартномаи ИИАО, фарзандони 
коргарони муҳоҷир - шаҳрвандони кишварҳои Иттиҳоди 
иқтисодии Авруосиё - дар ФР дар заминаи ва дар давоми 
мӯҳлати шартномаи кироя аз волидон мебошанд.

Кўдакони синни мактабӣ ки дар Россия ҳастанд, БОЯД ба мактаб 
бираванд: агар Шумо кӯдакро ба мактаб нафиристеду ӯро ба кор 
ҷалб намоед ва дар шароитҳои нохуб ӯро нигоҳ доред - хада-
моти ҳабс ва полис метавонад Шуморо ба ҷавобгарӣ кашанд ва 
кӯдакро ба кишвараш фиристонанд. 

Қабули кӯдакон ба боғча ва мактаб
Барои дохил шудан ба кӯдакистон ё синфи якум - ба муассисаи 
наздиктарини таълимӣ ё ба маркази бисёрҷонибаи (МФЦ) дар 
ҷойи регистратсияи Шумо ворид шавед.

Дар шаҳрҳои калон бисёри вахт дар кӯдакистонҳо ҷой намерасад. 
Дар ин ҳолат кӯдак ба дигар ҷой равон карда мешавад, ки дар 
онҷо ҷойҳои холй мебошанд.  

Барои дохил шудан ба мактаб Шумо бояд ба наздиктарин мактаб 
ё ба шӯъбаи маорифи ноҳия (РОНО) муроҷиат кунед.
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Агар дар мактаб ба Шумо рад карданд, лозим аст, ки ба шуъбаи 
районии маориф (РОНО) муроҷиат кунед. Дар ҳолати доштани 
тамоми ҳуҷҷатҳои даркорй, ба Шумо бояд дар яке аз мактабҳои 
район, дар куҷо Шумо регистратсия доред - ҷой диҳанд.

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва нусхаҳои онҳо
•  шиносномаи хориҷии кӯдак, нусхаи шиносномаи хориҷӣ;
•  тарҷумаи шаҳодатномаи таваллуд бо печати нотариус тавал-

луд ба забони русӣ;
•  корти мигратсионй;
•  огоҳонома барои бақайдгирии мигратсионии кӯдак бо ҷйи ис-

тиқомати падару модари вай (регистратсия);
•  шиносномаи яке аз волидайн ва нусхаи шиноснома;
•  корти мигратсионии яке аз волидайн ва нусхаи корти миграт-

сионй;
•  огоҳонома барои бақайдгирии мигратсионии яке аз волидайн 

(регистратсия) ва нусхаи (регистратсия);
•  ҳисоботи тиббӣ оид ба санҷиши тиббии кӯдакон ва набудани 

бемориҳои хатарнок - Шумо метавонед дар муассисаҳои мах-
суси тиббӣ гузаред;

•  шаҳодатномаи привикаҳо;
•  корти тиббии кӯдак - дар давоми санҷиши тиббӣ ҷуброн карда 

мешавад ва аз кишвари аслӣ ворид карда мешавад.

Аз Шумо инчунин метавонанд талаб намоянд:
•  полиси тиббии кўдак;
•  парвандаи шахсии донишҷӯ.

Дар шаҳрҳои калон бисёр вақт дар кӯдакистонҳо ҷой намерасад. 
Дар ин ҳолат кўдак ба муассисаи дигари таълимӣ фиристода 
мешавад, ки дар он ҷо ҷойҳои холӣ вуҷуд доранд.

Дар баъзе ҳолатҳо, вақте ки кӯдакро ба мактаб туғрӣ мекунед 
ӯ бояд бо муаллимоне, ки дараҷаи омодагӣ ба мактаб ва 
донистани забони русиро муайян мекунанду ва  ба чандум синф 
гирифтанашонро мегӯянд  машварат бояд намуд. 

Агар дар мактаб ба Шумо рад карданд, Шумо бояд ба шӯъбаи 
маорифи ноҳия (РОНО) муроҷиат кунед. Агар Шумо тамоми 
ҳуҷҷатҳои заруриро дошта бошед, Шумо бояд дар яке аз 
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мактабҳои ноҳия, ки Шумо ба қайд гирифтаед, ҷой ҷудо кунед.

Агар ба Шумо ҷой додан дар мактаб рад кунанд, Шумо метавонед 
ба Кумитаи маориф муроҷиат кунед: 576-18-36, 576-18-76, 576-
18-74.

Фарҳанги рафтору кирдори рус

Аксарияти аҳолии Россия ба рафтору кирдори фарҳанги шаҳрй 
риоя мекунанд. Лутфан, ба баъзе принсипҳои муҳими рафтор 
диққат диҳед, дониши инҳо ба Шумо ёри медиҳад, ки дар 
ҷамъияти Россия одат кунед.

Албатта, баъзе руссҳо шояд беэҳтиромона ва беҳурматона 
муносибат кунанд, вале муҳим аст Шумо донед, ки чунин рафтор 
аз ҷониби аксарияти аҳолӣ маҳкум карда мешавад ва намунаи 
хуб намебошад. 

1) Дар Россия меъёрҳои рафтор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва алоқа 
бо одамони, гирду атроф вуҷуд доранд:
•  ба ҳисоб меравад, ки баланд гап задан ё ин ки дар нақлиетҳои 

ҷаьмияти хурок хурдан, нушидани пиво дар кӯча, партофтро 
дар кӯчаҳо партофтан беодобона мебошад. Дар нақлиёт ва дар 
ҷойҳои ҷамъиятӣ одатан ба одамони калонсол чой медиҳан  ва 
бо ҳурмат муносибат мекунан;

•  сӯҳбати маҷбуран бо ягон нафар, наздики бад шудан, бе 
иҷозати хонадор ба хона даромадан ҳамаи инҳо метавонанд 
одамонро нофор кунанд. Меъёри ахлоқ рафтори одилона ва 
боадаб  мебошад.

2) Россия - кишвари дунявӣ аст: намоиши рафтори динӣ ё ин ки 
фаҳмиши дин, ахлоқи либос, рафтори дурусти берун аз маъбад, 
масҷидҳо ва ҷомеаҳои динӣ, на дар рӯзҳои идй аҷиб ва барои 
бисёр касон нофаҳмо мебошад.

3) Россия - кишваре мебошад, ки баробарии занон ва мардон 
эътироф шудааст. Он бо қонун ҳимоя карда мешавад. 
Муносибатҳо дар оила, чун қоида баробаранд. Занони русс ҳаёти 
оилавӣ ва корро пеш бурда метавонанд. Занон либосаи зебо 
пушандро дўст медоранд. Таваҷҷӯҳи зебои занҳо ин намоиши 
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истиқлолият ва мустақилияти онҳо мебошад, на инки омодагӣ 
барои шиносоӣ. Дар кўча шинос шудан аз рўйи одоб нест.

4) Кўдакон дар Россия, писарон ва духтарон, бояд ҳатман 
дар мактаб таҳсил кунанд ва баъд, агар хоҳиш дошта бошанд 
хонишро давом диҳанд, ба коллеҷ ё донишгоҳ дохил шаванд. 
Одатан меҳнати кўдаконро истифода намебаранд, кори душвори 
хонагй ё ин ки  ёрй дар кори падару модар ба онҳо намедиҳанд.

5) Аксарияти руссҳо дӯстона мебошанд, ба кӯмак кардан дар 
вазъияти душвор омода ҳастанд ва ба саволҳо ҷавоб медиҳанд. 
Барои зуд одат кардан ба  Руссия, мо тавсия медиҳем, ки Шумо 
бо аҳолии маҳаллӣ бисертар шинос шавед, дӯстон пайдо кунед, 
дар идҳо фаолона иштирок намоед, бо кино равед, музейҳо, 
театрҳо, ба китобхонаҳо бисертар равед  ва русиро омӯзед. 
Санкт Петербург - пойтахти фарҳангии Россия номида мешавад - 
имкониятҳои дастрасро барои истироҳати фарҳангй дар давоми 
истиқомати худ дар шаҳри мо истифода баред!

Сокинони кишварҳои собиқи СССР хеле ҷавс дар байни ҳамдигар 
пайвас хастанд. Пеш аз ҳама, мо таърихи умумӣ дорем: руссҳо 
бо эҳтироми зиёде ба хотираи қаҳрамонии халқҳои СССР дар 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ муносибат мекунан, қаҳрамонии сарбозони 
Армияи советиро ва заҳматкашони пуштбударо эҳтиром 
мекунанд. Барои сокинони Санкт Петербург маънои зиёде хотира 
дар бораи муҳофизаи қаҳрамонй дар Ленингради муҳосиравй 
соли 1941-1944 дорад. Шаҳрвандони шаҳр, чун қоида, бо ҷону 
дил дар бораи ҳаёт ва қаҳрамониҳои гузаштагонашон сӯҳбат 
мекунанд - муносибати эҳтиромона ба хешовандон ва таърихӣ 
худ - умумӣ дар мамлакатҳои мо мебошад, ва ин метавонанд 
барои муносибатҳои дӯстона ва дӯстии мо асос шавад.

Дар Санкт-Петербург корҳо дар ҷиҳати ёрй дар адаптатсия, ин-
тегратсия ва иттилооти муҳоҷирони меҳнатӣ гузаронида мешав-
ванд, инчунин ба муқобили муҳоҷирати ғайриқонунӣ кор меку-
нанд:
•  барои муҳоҷирон сомонаи расмӣ вуҷуд дорад, ки маълумоти 

даркорй дар борай Санкт-Петербург, қонунгузории мигратсионй 
ва меҳнатй дар ФР доранд, инчунин тавсия барои муҳоҷирон ва 
телефонҳои зарурй migrantinfo.spb.ru; 
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•  фаъолияти нуқтаҳои иттилоотй барои муҳоҷирони меҳнатй «Гу-
шаи муҳоҷир» дар асоси китобхонаҳои минтақавии шаҳр ташкил 
карда шудааст - рӯйхати китобхонаҳо дар сомона  http://migrussia.
ru/informatsiya-o-regionakh/sankt-peterburg дар саҳифаи «Ерй».

•  чорабиниҳои иттилоотӣ ва фарҳангӣ барои муҳоҷирон «Дар 
қаноти Санкт-Петербург» дар ноҳияҳои шаҳр мавҷуданд: 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/informacionno-kulturnoe-
merlyrriyatie-dlya-migrantov-pod-krylom-peterbu/.

•  озмуни ҳарсолаи эҷодӣ байни шаҳрвандони хориҷй гузаронида 
мешавад «Санкт-Петербурги хаматарафа «: http://gov.spb.
ru/gov/otrasl/kmormp/tvorcheskij-konkurs-sredi-inostrannyh-
grazhdan-mnogogrannyj-peterburg/,  https://vk.com/granyspb.

Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории 
муҳоҷират дар Федератсияи Россия

Шахрвандони хориҷие, ки қонунгузории мигратсионии Россияро 
вайрон кардаанд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд., аз ҷумла, бо 
ҷазои рондани  аз Федератсияи Россия.

1. Беиҷозат ворид шудан ба ФР
Агар Шумо суғуртаи полиси тиббй надошта бошед ва доғи судӣ дошта 
бошед-Шуморо ҳақ доранд, ки даромадан ба ФР иҷозат надиҳанд. 

Агар Шумо қарзҳо, андозҳо ва чубронпулӣ дар Федератсияи 
Россия дошта бошед- то қарзҳоятонро насупоред шуморо ба 
Россия қабул намекунанд. 

Агар Шумо дар Россия бе ҳуҷҷат барои кор дар давоми бештар 
аз 90 рўз  дар маҷмӯъи беш аз як давраи 180 рӯз - ворид шудан 
ба Россия ба Шумо дар давоми 3 сол, иҷозат дода намешавад.

Агар дар муддати 3 сол Шумо 2 ё зиёда ҷиноятҳои маъмуриеро 
содир кардед ва барои ин ҷаримабандӣ карда шуд, дар давоми 3 
сол ба Федератсияи Россия дохил намешавед.

Агар Шумо ба ҷавобгарии маъмурӣ беш аз 2 маротиба дар давоми 
1 сол барои вайрон кардани низоми муҳоҷиратӣ оварданд- ворид 
шудан ба Федератсияи Россия барои 5 сол манъ аст.
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Агар Шумо дар муддати 30 шабонарӯз аз давраи ҳуқуқӣ дар 
Россия мондед, дар муддати 3 сол ба Федератсияи Россия дохил 
намешавед.

Агар Шумо будубоши ҳуқуқӣ дар Россия, дар давраи аз 180 то 
270 рӯз зиёдтар истодед- ворид шудан ба Федератсияи Россия 
барои 5 сол манъ аст.

Агар Шумо дар муддати қонунӣ аз Россия дар давоми зиёда 
аз 270 рӯз вуҷуд доштед - дар муддати 10 сол ба Федератсияи 
Россия дохил намешавед.

Агар Шумо қаблан аз Федератсияи Россия хориҷ карда шуда 
будед-баргаштан ба Федератсияи Россия дар муддати 5 сол 
манъ аст, аз ҳамон вақте ки таърихи интиқол ё истирдоди он 
иҷозат дода намешавад. Агар Шуморо депортатсия ва ё аз 
ҳисоби давлат берун ронданд - Шумо бояд ба ҷуброни хароҷоти 
Федератсияи Россия пардохт кунед, чунки Шуморо метавонанд, 
ҳатто бади 5 ҳам сол қабул накунанд.

Агар Шумо пештар аз хизматрасонии миёнаравон дар 
раванди бақайдгирии муҳоҷирати ё бақайдгирии истифода 
бурда будед ба кор, аз он бар меояд,ки ба Шумо ҳуҷҷатҳои 
бардурӯғ додаанд ва Шумо метавонед дар зери манъи вуруд 
ба Федератсияи Россия ба даст афтед.

Барои фаҳмидани, ки оё Шумо сафари манъи хатти Хадамоти 
муҳоҷиратӣ таъин доред, метавонед истифода баред, дар 
дафтарҳои кории ширкатҳои ҳавопаймоии Россия, ё бо истифода 
аз хадамоти махсус дар вазорати умури дохилии Россия сомона 
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000

Бекор кардани маъни ворид шудан

Қарори бастани вуруд ба Россия метавонад бекор карда шавад:
•  оид ба асосҳои башардӯстона - дар сурати мавҷуд набудани 

имконият барои сафар кардан ба Россия дар ҳудуди мӯҳлати 
муқаррарнамудаи бемориҳо, нигоҳубини хешовандони бемор, 
дар ҳолатҳои фавқулодда;

•  барои риоя намудани принсипи ваҳдати оила - агар шаҳрван-
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дони хориҷӣ аъзои оила бошанд - шаҳрванди Федератсияи 
Россия (шавҳар / ҳамсар, фарзандони онҳо) аз ӯ ҷудо карда 
наметавонанд;

•  бо тартиби муоинаи муҳоҷирон - дар сурати шаҳрвандони Ар-
манистон ва Қирғизистон, номуайянӣ ба воридшавӣ баъди 1,5 
сол аз лаҳзаи додани он бекор карда шуданаш мумкин аст;

•  барои ҳолатҳои нав ошкоршуда - агар қарор дар асоси хатогиҳо 
қабул карда шуда бошад;

•  баъди гузаштани мӯҳлати иҷозати ворид шудан;
•  ҳангоми бартараф кардани сабабе, ки имконияти ворид шудан 

надошта бошад.

Роҳ надодан ба ворид шудан ба Федератсияи Россия бо дархости 
Саридораи Сарраёсати муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии 
Россия бекор карда шавад.

Ариза барои баррасии манъи вуруд метавонад электронӣ 
фиристода, бо истифода аз шакли дар сомонаи Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия:

https://мвд.рф/request_main

Шаҳодатномаи таваллуди кӯдакони шаҳрвандони Федератсияи 
Россия, шаҳодатномаи ақди никоҳ, сертификати беморӣ ва 
ғайра: ба аризаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи асос барои аз вартаи 
манъи оид ба воридшавии замима.

Дархост барои аз нав баррасии манъ кардани воридот инчунин 
ба Раёсати Вазорати корҳои дохилии ФР фиристода мешавад, 
ки қарор қабул кард, ки ба Россия ворид шавад.

Дар рад кардани баррасии қарори манъ кардани ворид шудан 
ба Федератсияи Россия метавонанд дар суд бо роҳи пешниҳоди 
даъвои шахсан ё тавассути намояндаи қонунӣ ё ҳуқуқшинос 
муроҷиат намоянд. Мувофиқи дархостнома бояд ба суд дар 
маҳалли ҷойгиршавии офиси минтақавии муҳоҷират фиристода 
шавад, ки манъ кардани онро манъ карда буд.

Судҳои Санкт-Петербург
http://courts.spb.ru/
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2. Масъулияти маъмурӣ
Агар Шумо дар ҳудуди Санкт-Петербург ҳастед:
•  огоҳнома оид ба бақайдгирӣ мигратсиониро мукаммал накар-

дед (регистратсияро);
•  дар ҳолати полис манъ кардан, Шумо ҳуҷҷатҳое, ки бо қонун-

гузории муҳоҷиратии Россия талаб карда мешавад, надоштед;
•  дар корти мигратсиони мақсади нодурустро дохил кардед;
•  бе ҳуҷҷатҳои зарурӣ ё мувофиқи ихтисос, ки дар патент муқар-

рар шудааст кор кардед;
•  ҳангоми баҳисобгирии муҳоҷиратй, маълумоти нодурустро 

нишон додед,

Шумо оид ба 5000-7000 рубл ҷарима, ва мумкин аст аз 
Федератсияи Россия берун ронд (тибқи муқаррароти моддаи 
18.8 қисми 3, моддаи 18.10 қисми 2, моддаи 19.27 қисми 3-и 
Кодекси мазкури ФР).

Дар хориҷи Федератсияи Россия имконпазир аст мустақилона 
баромадан - аз ҳисоби шаҳрвандони хориҷӣ бо полис огоҳинома УВМ 
ГУВД дахлдор дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград.

Маҳкумияти ҳукми маъмурӣ дар соҳаи муҳоҷират аз ҷониби суд 
муайян карда мешавад. Дар ҷаласаи судӣ Шумо ҳаққи истифодаи 
хидматҳои ҳуқуқиро доред. Бо дархости Шумо бояд бо тарҷумон 
таъмин карда шавад. Қарори судро бояд ки ба Шумо бо забоне, 
ки Шумо мефаҳмед  фаҳмонанд. Шумо метавонед қарори судро 
дар давоми 10 рӯз аз қабули қарори хаттӣ шикоят кунед.

Агар шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои шахсияти худро надошта 
бошанд, ё огоҳ намудани бақайдгирии муҳоҷират (ҷойи қайд) 
нест, ва ё агар ҷиноят боз содир карда шавад - суд метавонад 
қарори ба ҷои як бегона дар ЦВСИГ (боздоштгоҳи барои 
шаҳрвандони хориҷӣ) кунад.

Агар Шуморо дар ЦВСИГ (Маркази боздошди муваққатии 
шаҳрвандони хориҷӣ) ҷойгир кунанд, кӯшиш кунед, ки 
барқарорсозии ҳуҷҷатҳои худро босуръаттар ба роҳ мондан 
осонтар бошад: истодан дар ЦВСИГ метавонад то 2 сол давом 
кунад, дар ҳолате, ки онҳо наметонанд шахсияти Шуморо муайян 
кунанд ва инчунин  шаҳрвандии Шуморо.
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Боварӣ ҳосил кунед, ки ба консулгари кишвари худ муроҷиат 
кунед ё ба созмонҳои ҷамъиятӣ барои кӯмаки ройгони ҳуқуқӣ 
муроҷиат намоед.

ЦВСИГ №1 ГУ МВД Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти 
Ленинград (макони боздошти шаҳрвандони хориҷӣ)
Санкт Петербург, Красное Село, Кингсеппскако, 53А
 8 (812) 749 90 29, 8 (812) 749 90 34, 8 (812) 417 29 48
почтаи электронӣ – suvsig-spb@mail.ru

Дар сурати ҷойгиркунӣ дар ЦВСИГ, Шумо метавонед аз 
Комиссияи Мониторинги Ҷамъиятӣ (OOC) кӯмак расонед. 
Аъзоёни ООС ҳуқуқи тафтиш кардани шароити нигоҳ доштани 
шаҳрвандони хориҷӣ ва инчунин ба Шумо кӯмаки ҳуқуқии ройгон 
медиҳанд.

3. Ҷавобгарии ҷиноятӣ
Барои истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ва истеҳсоли онҳо 
шаҳрвандони хориҷӣ ҷинояткор мебошанд.

Баровардани ҳуҷҷати қалбакӣ бо маҳрум кардан ё маҳдуд 
кардани озодӣ ба мӯҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. 
Истифода бурдан аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ бо ҷарима то 80 ҳазор 
рубл, ё маҳрум сохтан мӯҳлати то 6 моҳ (м. 327 Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон) мебошад.

Гузаштан аз сарҳади Федератсияи Россия аз ҷониби 
шаҳрвандони хориҷӣ, ки аз рӯзи доварӣ дар робита ба манъи 
дохилшавй, огоҳ аст бояд бо маҳрум сохтан то 4 сол ва ё ҷарима 
то 300 ҳазор ҷазо дода мешавад. (моддаи 322 қисми 2-и Кодекси 
ҷиноӣ ФР).

Гирифтани иҷозат барои зисти нодоимй дар Федератсияи 
Россия 

Агар Шумо зиндагии ва тақдири худро бо Федератсияи Россия 
пайваст карданй бошед ва дар оянда гирифтани шиноснома 
ва шаҳрвандии Россия ният доред, метавонед ба Идораи 
муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар 
он минтақаи ФР, ки Шумо зист мекунед ва ба қайд гирифтаед, 
барои гирифтани иҷозатномаи муваққатй (РВП) муроҷиат кунед.
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Иҷозат барои истиқомати муваққатӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ 
метавонад ҳамчун квота дода шавад, ки барои ҳар як минтақа 
бо миқдори муайянкарда дода мешавад,  ё берун аз квота (агар 
асос барои гирифтани РВП вуҷуд дошта бошад). Азбаски квота 
одатан бисёр нест, беҳтар аст, ки дар оғози сол барои ба даст 
овардани РВП муроҷиат кунед.

Квота барои додани иҷозатномаҳои истиқомати муваққатӣ дар 
минтақаҳои сераҳолии Федератсияи Россия, махсусан дар 
Москва ва Санкт-Петербург камтар аст, вале дар минтақаҳои 
дурдасти Россия хеле баланд аст.

Маълумотро дар вебсайти расмии Шӯъбаи Мигратсионии 
Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия - дар оғози сол 
иттилоот дар бораи тартиб ва маросими тақсимкунии квотаҳо 
барои РВП ва ирсол намудани дархостҳо гиред.

РВП ба шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқ медиҳад , ки дар муддати 
фаъолияти шартнома ба таври доимӣ ва ба ҳеҷ кучо сафар 
накарда дар қаламрави Федератсияи Россия озодона амал 
кунанд, қонунй бе патент ба кор дароянд, озодона дар ФР 
сафар кунанд, инчунин барои гирифтани ҳуҷҷати зист дар ФР 
дархост намоянд ва пас аз гирифтани ҳуҷҷати зист метавонанд 
шаҳрванди Россия шаванд.

Иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дар муддати 3 сол дода 
мешавад, ариза дар шӯъбаҳои ноҳиявии Вазорати корҳои 
дохилии ФР қабул карда мешавад. Аризаҳо бо тартиби навбат 
пешниҳод карда мешаванд дар аввали сол ва сипас дар давоми 
2 моҳ баррасӣ мешаванд.

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ:
•  дар 2 нусха дархост барои гирифтани иҷозатномаи истиқомати 

муваққатӣ.
•  Сурат 35x45 мм 4 дона (ношаффоф), аз ҷумла кӯдаконе, ки дар 

ариза зикр шудаанд.
•  Шиноснома бо тарҷумаи он ба забони русй бо боваркунони 

нотариус (ариза барои баррасй қабул карда намешавад, агар 
мӯҳлати шиносномаатон камтар аз 6 моҳ боқй монда бошад).

•  Корти мигратсионй  бо қайд кардани гузариши сарҳад.
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•  регистратсия дар маҳалли истиқомат (огоҳинома барои бақай-
дгирии мигратсионй).

•  Сертификат дар бораи надоштани бемории (аъзои оилаи ӯ) ин-
фексияи ВИЧ. 

•  Сертификат дар давоми 3 моҳ аз рӯзи гузаронидани тест 
тадқиқот дорад.

•  Справкаи тиббӣ, ки маълумоти тасдиқ кунанда дар бораи на-
доштани аризадиҳанда ва аъзои оилаи ӯ касалии нашъамандӣ 
ва ҳеҷ яке аз бемориҳои сироятӣ намекашанд: инфексияи ВИЧ, 
лепра, сил, сифилис, хламидийная лимфогранулема (вене-
рикй), шанкроид.                                                                                    - 
Шаҳодатномаи таваллуди кӯдак ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 
шахсияти кӯдак то синни 18 - сола ва нусхаи он.

•  Розигии кӯдак аз синни 14 то 18 сола барои зиндагӣ дар Рассия 
кардан. Имзои кӯдак дар ҳуҷҷат бояд бо нотариус тасдиқ карда 
шавад.

•  Додани пардохти ҳаққи давлатӣ барои додани иҷозатномаи ис-
тиқомати муваққатӣ - 1000 рубл.

•  Справкаи 2- НДФЛ аз ҷои кор ё ин ки иқтибос аз ҳисобот

Ҳангоми муроҷиат барои гирифтани РВП, шаҳрванди хориҷӣ 
бояд дониши забони русиро, дониши таърихи Россия ва 
асосҳои қонунии Федератсияи Россияро тасдиқ кунад.

Барои тасдиқи дониши забони русй, дониши таърихи Россия ва 
асосҳои қонунии Федератсияи Россияро шаҳрванди хориҷӣ бояд 
яке аз ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намояд:

1) Сертификати дониши забони русӣ, дониши таърихи Россия ва 
асосҳои қонунии Федератсияи Россия;

Шумо метавонед аз озмоишҳо ва  гирифтани шаҳодатномаҳои 
дониши забони русӣ, таърих ва қонунгузории Россия дар 
марказҳои махсуси санҷишӣ гузаред. Рӯйхати ҳамаи марказҳои 
санҷишй  дар Россия ва дар хориҷа Шумо метавонед дар ин 
сомона пайдо кунед ГУВМ МВД России https://гувм.мвд.рф/

Маълумот оид ба санҷиш ва омодагии мустақилона барои 
тест дар сомонаи «Российский тестовый консорциум»  
http://testcons.ru .
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Дар сомонаи http://testmigr.ru/ Шумо метавонед аз санҷиш 
гузаред ва беҳтар сатҳи дониши худро фаҳмед.

2) ҳуҷҷати давлатии маориф (дар сатҳи на поёнтар аз таҳсилоти 
умумии асосӣ), ки муассисаи таълимӣ дар ҳудуди давлате, ки 
қисми СССР буд, аз 1 сентябри то соли 1991 дода шудааст;

3) ҳуҷҷат дар бораи маориф (е) дар бораи дараҷаи ихтисос, 
дода шуда бошад ба шахсоне, ки бомуваффақият аттестатсияи 
ҷамъбастии давлатиро гузаштаанд, ки дар қаламрави СССР аз 1 
сентябри то соли 1991 буд.                                                                                         

Набояд тасдиқи сатҳи соҳибияти забони русӣ, дониши таърих 
ва асосҳои қонунгузории Россияро зерин шаҳрвандони хориҷӣ 
нишон диҳанд:                                                                                                                                                                                                        

1)  шаҳрвандони хориҷии бекобилият ё ин ки шаҳрвандони 
хориҷие, ки дар қобилияташон маҳдудият доранд;

2) шаҳрвандони хориҷие, ки синнаш то  ҳаждаҳ сола нарасидааст;

3) шаҳрвандони хориҷие, мардҳое, ки ба синни шаступанч 
солагй расидаанд;

4) шаҳрвандони хориҷие, занҳое, ки ба синни шаст солагй 
расидаанд;

5) шаҳрвандони хориҷие, ки иштирокчиени барномаи Давлатӣ 
оид ба кӯчидани ихтиёрй ба  Федератсияи Россия, ҳамватаноне, 
ки  дар хориҷа зиндагӣ мекунад  ва аъзои оилаи онҳо,  якҷоя бо 
онҳо ба Федератсияи Рассия мерафтагй.

6) шаҳрвандони хориҷӣ - мутахассисони баланд ихтисос ва 
аъзои оилаи онҳое, ки барои иҷозати истиқомати муваққатй 
муроҷиат кардаанд; 

7) шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони муроҷиатнамуда бо ариза дар 
бораи додани  иҷозатнома  барои истиқомати муваққатй дар 
робита бо пазируфтани дониши забони русӣ.

Ҳангоми баррасии аризаи РВП, онҳо бисертар таваҷҷӯҳ ба сатҳи 
соҳибияти забони русӣ, доштани таҳсилоти умумй, доштани 
даромади муқаррарнамуда дар ФР ва мавҷудияти ҷои кори 
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расмй;  Шумо бояд вайронкунии тартиботи муҳоҷиратии ФР 
надошта бошед ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Шумо низ бояд 
пешниҳод намоед маълумот дар бораи, бо кадом суроға Шумо 
истиқомат мекунед  дар минтақаи Шумо дар ФР ва баъдан худро 
бояд, ки дар ин суроға бақайд гиред.

Бодиққат бошед - барои омода кардани РВП ба миёнаравҳо 
муроҷиат накунед! Онҳо мӯҳрҳои бардурӯғ медиҳанд бораи 
додани РВП; дар сурати ошкор кардани мӯҳрҳои бардурӯғро, 
Шуморо метавонанд гумон кунанд, ки ҳуҷҷатҳои қалбақиро махсус 
дасрас кардед, ва Шуморо дар давоми 6 моҳ дар зиндон баста 
метавонанд (қисми 3 моддаи 327 Кодекси ҷиноятии ФР) – роҳи 
ба даст овардани шаҳрвандии ФР барои шумо  баста мешавад!

Шумо метавонед барои сабти РВП  бо сомонаи электронӣ 
муроҷиат кунед. Барои шиносои бо ин      расм шумо метавонед 
аз ин сомона www.gosuslugi.ru истифода баред .

Берун аз квота муроҷиат барои гирифтани  РВП метавонад  
одамон, ки асосҳои зерин доранд кунанд:  
•   дар қаламрави минтақаи РСФСР ва дар гузашта шаҳрванди 

СССР буданд;
•  дар қаламрави Федератсияи Россия таваллуд шуда;
•  шахсони маъюбе, ки писар ё духтари ноқобил доранд, ки 

шаҳрвандй Россия мебошанд;
•  муҳоҷироне, ки ақаллан як волидайни вай ноқобил аст ва дар 

қламрави  Федератсияи Россия  шаҳрванд мебошанд;
•  ба шаҳрванди Россия, ки доимо дар қаламрави Федератсияи 

Россия зиндагй мекунад, издивоҷ  карда шудааст;
•  муҳоҷироне, ки фарзандонашон шаҳрвандони Федератсияи 

Россия мебошанд;
•  шахсони аз синни то 18-сола, ки ба гирифтани РВП ниез доранд 

якҷоя бо сарпарастон, мураббӣ, волидайни писархон карда, во-
лидон муроҷиат мекунанд;

•  шахсони ғайриқобил эътирофшуда ё ин ки маҳдуд будан дар 
амалии худ аз 18-сола ва калонтар, ба РВП якҷоя бо сарпара-
стон, мураббӣ, волидайни писархон карда, волидон муроҷиат 
мекунанд;

•  воридшуда ба хизмати ҳарбӣ аз рӯи қарордод дар мӯҳлати 
хизмати ҳарбӣ;



 Китобчаи кисагии муҳоҷири меҳнатӣ54

•  иштирокчиени барномаи Давлатӣ оид ба кӯчонидани ихтиёрӣ 
ҳамватанон ба Федератсияи Россия.

Ҳамаи асосҳои номбаршуда бояд бо  ҳуҷҷатҳои дахлдор 
тасдиқ карда шаванд , онҳо ба идораи танзими иҷозат барой 
истиқомати муваққатӣ  УВМ  ГУ МВД ФР дода мешаванд:  
ҳуҷҷатҳои  аслй баргардонида мешаванд ва нусхаҳо ба 
ариза хамроҳ кадра мешавад.

Агар ҳуҷҷатҳои  тартиб дода бо забони хориҷӣ бошанд – 
зарур аст, ки тарҷумаҳои ба забони русӣ бо хамроҳи тасдиқи 
нотариалӣ карда бошанд. 

Дар Санкт-Петербург РВП аз ҷониби департаменти бақайдгирии 
иҷозатномаҳо барои истиқомати муваққатӣ ва иҷозати зист 
барои раёсати корҳои мигратсионй вазорати корҳои дохилии 
Федератсияи Россия дар  Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград, 
ки бо суроғаи: Санкт- Петербург, к. Красного Текстильщика, 
х. 10/12, тел. 8 (812) 596-36-02 ҷой гирифтааст.

Шаҳрванди хориҷй, ки барои муваққатан истиқомат кардан  дар ФР 
иҷозат гирифта аст, бояд ба таври доимӣ истиқомат ва кор кунад  
дар он минтақаи ФР, ки дар он РВП ба расмият дароварда шудааст, 
инчунин мунтазимона дар давоми 2 моҳ, аз рӯзи ба охир расидани 
натиҷаи соли зист  (дар сурати мавҷуд будани сабабҳои узрнок - дар 
мӯҳлати на дертар аз 6 моҳ, аз лаҳзаи ба охир расидани натиҷаи 
соли истиқомат) – ба шӯъбаи минтақавии ГУВМ ВКД огоҳиномаро 
пешниҳод кунед дар бораи тасдиқ кардани  зист дар ФРва ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи ҳаҷм ва манбаи даромад ба даст оварда дар ФР. 

 Маълумоти муфассал оид ба тартиби пешниҳоди дархостҳо 
барои додани РВП ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ, аз ҷумла намунаҳои 
дархост ва огоҳиномаҳо, метавонед дар сомона дастрас кунед  
https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12896/

Агар Шумо хоҳед, ки ба  Федератсияи Россия кучед ва шаҳрвандии 
Федератсияи Россияро ба даст оред, ва агар аслатон аз Россия 
бошад, Шумо ва аъзоени оилаи Шумо метавонед бартарии 
барномаи давлатй оид ба кӯчонидани ҳамватанон истифода 
баред.  Иштирок дар барномаи давлатй маъное онро дорад, ки 
муддати 6 моҳ Шумо метавонед шаҳрванди ФР шавед.
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Маълумоти муфассалро дар бораи барномаи давлатӣ, 
минтақаҳои Федератсияи Россия, шароити кӯчонидан ва 
гирифтани кӯмаки давлатӣ дар сайти: www.aiss.gov.ru- 
Портали «Ҳамватанон»: сайти давлатии барномаи кучонидани 
ҳамватанон дар ФР.

Суроғаҳо ва телефонҳои лозимй  

Канали ягонаи кӯмаки фаврӣ - 112 (аз телефони доимй ё 
телефони мобилӣ) - ҳангоми ҳолати фавқулодда,  ё таҳдид ба 
ҳаёт ва саломатӣ

Хадамоти иттилоотии Россия

migrussia.ru – Муҳоҷир ва муҳоҷирон: портали иттилоотӣ 
(маслиҳатҳо оиди мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ дар Санкт-
Петербург ва  дар дигар минтақаҳои Русия)

МигрАзия – гузориши мобилй барои коргарони муҳоҷир ва 
аъзоёни оилаҳои онҳо - шаҳрвандони ИИАО ва ИДМ (барои 
Android)

гувм.мвд.рф - сомонаи расмии  Главного управления по 
вопросам миграции МВД РФ  масъалаҳои мигратсионй

trudvsem.ru- Кор дар Россия: пойгоҳи Россия дар ҷойҳои кории 
хадамоти Федералии меҳнат ва шуғли аҳолӣ

онлайнинспекция.рф - Паёмбари Хадамоти Федералии меҳнат 
ва шуғли аҳолӣ барои қабули шикоятҳои электронӣ дар бораи 
ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатй

www.aiss.gov.ru – Портал «Соотечественники»: сомонаи 
барномаи давлатии кучонидани Ҳамватанон дар ФР

Хадамотҳои иттилоотӣ дар Санкт-Петербург

migrantinfo.spb.ru - сарчашмаи интернет барои муҳоҷирон: 
маълумот дар бораи муҳоҷират ва қонунгузории меҳнатии 
Федератсияи Россия, маслиҳат ба муҳоҷирон, алоқаҳои муфид



 Китобчаи кисагии муҳоҷири меҳнатӣ56

ksob.spb.ru/participants - Сайти шабакаҳои китобхонаҳои Санкт 
Петербург, ки бо унвони иттилооти «Гушаи  мигрант» танзим 
кардаанд

Ташкилотҳои давлатӣ
•  Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12
Почтовый адрес: 191060, Смольный
info@kmormp.gov.spb.ru
Телефон: 8 (812) 576-28-08
Масъалаҳои муносибатҳои байнидавлатӣ ва сиёсати муҳоҷират

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Саволҳо дар бораи мигратсия
Сайт: 78.mvd.ru/ms
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.4 литер А.
тел. 8 (812) 579-47-92, 8 (812) 273-90-03

•  шӯъбаи оид ба масъалаҳои  муҳоҷиратии меҳнатӣ (саволҳои 
ҳуқуқӣ ба кор даромадан ва масъалаҳои танзими ҳуҷҷатҳо):

к. Красного Текстильщика, 15
8 (812) 318-06-26

•   шӯъбаи ташкили назорати муҳоҷиратй
соҳили Фонтанка, х. 78;
8 (812) 314-61-91

•  телефони бовари дар бораи далелҳои коррупсия:
8 (812) 542-15-69

•  Многофункциональные центры (МФЦ)
таъмини хизматрасониҳои давлатӣ
Хизматрасонии ягона МФЦ:
8 (812) 573-90-00
Рӯйхати МФЦ дар  Санкт Петербург:
gu.spb.ru/mfc
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Ҷустуҷӯи ҷои кор дар Санкт-Петербург ва расонидани 
кӯмак барои дарёфти ҷои кор барои шаҳрвандони хориҷӣ

•  СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» - 8 (812) 758- 36-34, 
spbgauctr.ru

Хати доимамалкунанда барои шаҳрвандони хориҷӣ - 
8-800-333-7097

•  СПб ГАУ «Центр занятости населения» - 
8 (812) 571-00-41, r21.spb.ru                                
дар бораи масъалаҳои меҳнатӣ

Ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон
•  Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге (дар 

сурати вайрон кардани ҳуқуқҳои меҳнатй)
198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Зои Космодемьянской, д.28-а
8 (812) 746-59-86
8 (812) 374-31-97
git78.rostrud.ru

•  Прокуратура Санкт-Петербурга (ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандо-
ни хориҷӣ, шикоят нисбати қарорҳои ғайриқонунӣ ва амалҳои 
шахсони расмй)

190000, Санкт-Петербург,
улица Почтамтская, дом 2/9
8 (812) 318-26-34
procspb.ru/reception - барои дастрасии интернетй

•  Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 
(назорати риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби кор-
мандони мақомоти давлатӣ)

Щербаков пер., д.1/3, Санкт -Петербург,  191002, 
тел. 8 (812) 764-00-54
ombudsmanspb.ru/ru/request – барои дастрасии интернет

•  Уполномоченный по правам ребёнка (назорати риояи 
ҳуқуқҳои кӯдакон) 

пер. Гривцова, 11, Санкт-Петербург, 190031, тел. 8 (812) 576-70-00, 
spbdeti.org
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (мушкилоти 
гирифтани кӯмаки тиббӣ)
191011, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1
8 (812) 595-89-79 
zdrav.spb.ru – барои дастрасии интернет
Духтури-нозири навбатдор : 8 (812) 571-09-06
Хадамоти иттилоотӣ барои марказҳои дорухона ва ҷароҳатҳои 
зарбу лат 8 (812) 63-555-63

Истгоҳи ерии таъҷилий шаҳрй: 03, бо телефони мобилӣ - 103

•  Комитет по образованию Санкт-Петербурга (мушкилот бо 
равон  кардани кӯдак ба  мактаб, сабт дар кӯдакистон)

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, тел. 8 (812) 576-
20-19, k-obr.spb.ru

•  Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (ёрии 
иҷтимои)

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6, ksp@gov.spb.ru, 
тел. 8 (812) 576-24-61

Городской информационно-методический центр «Семья» 
(хизматрасонии иҷтимои ба  муҳоҷирон ва аъзои оилаи онҳо)

Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А  тел.  +7 (812) 
417-31-51 http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html -   
рӯйхати пурра ва тамос  бо Марказҳои кӯмаки иҷтимоии оила ва 
кӯдакон дар ноҳияҳои Санкт-Петербург

Полис

02 аз телефони дойми, 102 ё 112 - аз телефони мобилӣ

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности (шико-
ят оид ба амали кормандони полис)
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.7а
Телефони навбатдор: 8 (812) 541-02-02
Телефони боварй: 8 (812) 573-21-81
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Главное Следственное Управление Следственного комитета 
РФ по Санкт-Петербургу
190000, Россия, Санкт-Петербург, Мойки Реки наб., 86–88 
Тел. 8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71, spb.sledcom.ru

Городской центр утерянных документов (стол находок)  (дар 
ҳолати гум кардани шиноснома ё дигар ҳуҷҷатҳо)
ул. Большая Монетная, 16,  8 (812) 336-51-09

Бюро регистрации несчастных случаев (маълумот дар бораи 
шахсони бедарак шуда  дар ҳудуди Санкт-Петербург ва вилояти 
Ленинград )
Литейный пр., 31, 8 (812) 573-66-66 
Маркази маълумот дар бораи бурдашудагон  бо «Ёрии таъҷилй» 
аз кӯча (шабонарӯзй): 8 (812) 278-00-55  

ЦВСИГ №1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (ҷои муваққатии нигоҳдории шаҳрвандо-
ни хориҷӣ):
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53А
8 (812) 749 90 29, 8 (812) 749 90 34, 8 (812) 417 29 48
почтаи электронӣ – suvsig-spb@mail.ru

Сафоратҳо ва муассисаҳои консулй
Қабулгоҳи консулии Иззатманди Ҷумҳурии Қирғизистон дар 
Санкт-Петербург
191036, Санкт-Петербург, хиёбони Невский, 132, оф. 16
Тел.: 8 (812) 717-00-27, Факс: 8 (812) 717-24-88
E-mail: Abdiev.cons.kg@mail.ru, Сайт: http://kyrgyzembassy.ru

Консулгарии генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Санкт-Пе-
тербург
192007, Санкт-Петербург, к. Тамбовская, хон. 10 литер А
Тел.: 8 (812) 490-47-46, +7 (967)349-29-44
E-mail: tajgencons.piter@mfa.tj 
Сом: http://tajembassy.ru



 Китобчаи кисагии муҳоҷири меҳнатӣ60

Консулгарии генералии Украина дар Санкт-Петербург
191124, ш.Санкт-Петербург, к.Бонч-Бруевича, хон.1»в»
Телефон: 8 (812) 331-5165, 331-5166, 331-5169, 331-5163
е-mail: secr@cons-ukr.ru, Сом: www.cons-ukr.ru

Консулгарии генералии Белорус дар  Санкт-Петербург
191124, Санкт-Петербург, к.Бонч-Бруевича, 3а
Тел. 8 (812) 274-72-12, 275-81-30, Факс 8 (812) 273-41-64
E-mail: russia.petersburg@mfa.gov.by, st_petersburg@belembassy.org

Консулгарии генералии Республикаи Озарбойҷон дар 
Санкт-Петербург
191024, Санкт-Петербург, ку. 2-я Советская, хон.27
Тел.: 8 (812) 717-38-90, Факс: +7 (812) 717-38-91

Консулгарии генералии Қазоқистон дар Санкт-Петербург
Сурога: 191014,  ш.Санкт-Петербург, хиёбони Виленский, х.15, 
лит. А
Тел.: 8 (812) 335-25-46, Факс: 8 (812) 335-25-47
E-mail: kazconspb@mail.

Консулгарии генералии Республикаи Арманистон дар  
Санкт-Петербург
190000, Санкт-Петербург, к. Декабристов, 22
Тел.: 8 (812) 571-72-36, Факс: 8 (812) 710-66-20
E-mail: armcons@armcons.spb.ru



Ташкилотҳои ҷамъиятӣ Санкт-Петербург
БФ «ПСП-фонд (ройгон  ҳифзи ҳуқуқӣ ва дастгирии иҷти-
моии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо, ҳифзи 
ҳуқуқҳои меҳнатӣ )
Телефон барои тамос: 8 (812) 337-57-85
Сайт: psp-f.org, migrussia.ru 
Дар шабакаҳои иҷтимоӣ: https://vk.com/pspfond

Информационно-консультационный центр Красного Креста 
(машварати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд)
к. Красного Текстильщика, х. 15 (дарича қабулгоҳ)
тел.: 8 (800) 333-00-16 
сайт: spbredcross.org

Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга
(дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳо ҳангоми дастгири кардан 
Шум обо полис ва ҳангоми нигоҳ доштан дар шӯъба ва маҳбасҳо)
сайт: onkspb.ru
электронная почта: mail@onkspb.ru
а/я 62, индекс 199004
Телефон секретаря ОНК:  +7 (931) 352-06-35

СПб РОО «Дети Петербурга» (кӯмак ба кӯдакони муҳоҷирони 
меҳнатӣ дар омӯзиши забони русӣ, ба мактаб даровардан)
Тел.: 8 911 773-77-87
сайт: detipeterburga.ru

Созмонҳо дар кишварҳои Осиёи Миёна
А) Республикаи Узбекистон Маркази- иҷтимоии иттилоотии 
дар шаҳрӣ Ташкент «Истикболли Авлод»
100015,Республикаи Узбекистон, шаҳри Ташкент,
Ноҳияи Мирабадский , к. Катта Миробод, 4-ум гузаргоҳ, х. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Хатти доимамалкунанда: +998 95 143-94-94
E-mail:  iatashkent2014@gmail.com



Б) Республикай  Қирғизистон

Хадамоти давлатии мигрантй дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қирғизистон  

Республикаи Қирғизистон, ш. Бишкек, к. Раззакова 8\1, 
www.mz.gov.kg

Шӯъбаи муҳоҷирати меҳнатии Беруна  
(0312) 300 232

Шӯъбаи ИРС (меҳнати хориҷӣ)
(0312) 301 117

Раесати кор бо қирғизҳои этникй ва муҳоҷирон  
(0312) 300 773

Маркази иттилоот ва машваратҳо дар назди хадамоти Дав-
латии мигратсионй назди Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон
Республикаи Қирғизистон, ш. Бишкек, к. Токтогула 237/ Молодая 
гвардия 
(0312) 641 764  
www.oec.kg

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Қирғизистон  
Раззакова 59 
+996 (312) 66-01-94, +996 (312) 66-39-74,
www.mfa.gov.kg

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Қирғизистон  
Бишкек к. Фрунзе 469, 
+996 312 26 62 54 
www.mvd.kg

ОО  «Маркази захиравии пиронсолон»
Республикаи Қирғизистон , ш. Бишкек, к. Фрунзе, 462.
тел/факс: + 996 0312 98-65-53/52/51
E-mail: kyrgyzstan.rce@gmail.com
Сайт: www.rce.kg



ОФ «Маркази Байналмилалии Мусоидат ва Ҳифз»
Республикаи Қирғизистон , ш. Ош, к. Мичурина 9.
тел: (+996) 3222 44-9-60, 44-0-69
E-mail: center.sip@gmail.com
Сайт: www.csip.kg

В) Республикаи  Тоҷикистон

ОО «Марказ оид ба ҳуқуқҳои инсон»
Идораи марказӣ
734000, Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе к. Валамадзаде 8/1, кв. 30
Тел. (+992 37) 227-51-87, (+992 918) 67-96-06
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com

Идора  дар ш. Исфара
735920, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Вилояти Суғд, ш. Исфара к. Г. Махкамова 83
Тел. (+992 3462) 2-56-86
E-mail: hrc.isfara@gmail.com

ОО «Ғамхорӣ»
Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон,
ш. Курган-Тубе, к. Космонавтҳо, 42/46.
Тел: (+992) 918 88-61-88
E-mail: bahodur9166@mail.ru
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