
КЕРЕКТҮҮ БАЙЛАНЫШТАР:
Миграция маселелери боюнча бөлүм ГУ МВД России 
по г. Москве  
Отдел иммиграционного контроля 8 (495) 959-63-28
по Московской области 
Отдел иммиграционного контроля 8-495-623-67-64
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Иммиграцияны контролдоону уюштуруу бөлүмү
8 (812) 314-61-91
«горячая линия» 8 (812) 573-30-02
Прокуратура 
Москва 8 (495) 683-68-74 mosproc.ru
Московская область 8 (495) 628-27-88 mosoblproc.ru
Санкт-Петербург 8 (812) 318-26-34 procspb.ru/reception
Ленинградская область 8 (812) 429 77 55  
prokuratura-lenobl.ru
Адам укутары боюнча ыйгарым укуктуу адам   
в Москве 8 (495) 957-05-85 http://ombudsman.mos.ru/
в Московской области 8 (495) 650-20-38  
https://upch.mosreg.ru
в Санкт-Петербурге  8 (812) 764-00-54  
http://ombudsmanspb.ru
в Ленинградской области 8 (812) 296-60-13 
http://www.ombudsman47.ru/

РФДАГЫ КООМДУК УЮМДАР
БФ «ПСП-фонд» (Санкт-Петербургдагы мигранттарга 
укуктук жардам)
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09 www.psp-f.org
Комитет «Гражданское содействие» (Москвадагы ми-
гранттарга укуктук жардам)
8 (495) 681 18 23 https://refugee.ru/  

ОРТО АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨГҮ УЮМДАР
Өзбекстан Республикасы
Ташкентский городской социально-информацион-
ный центр «Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, Мира-
бадский район, ул. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Горячая линия: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94
Ургенч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94
Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com
Сайт: http://ia.uz/

Таджикистан Республикасы
ОО «Центр по правам человека»
Башкы офис
734000, Республика Таджикистан
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Юристтин кабылдамасы   : +992 93 300 13 93
Сайт: www.muhojir.info 
Чат в Viber: muhojir.info
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com
ОО «Гамхори»
Республика Таджикистан, Хатлонская область,
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88 E-mail: bahodur9166@mail.ru
Кыргыз Республикасы
ОО «Ресурсный центр для пожилых»
Бишкек: +996 770 89-18-06, kyrgyzstan.rce@gmail.com
Миграция маселелери боюнча Жергиликтүү Коомдук Кеӊештер:
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Баатыра дом  198  кв.5
+996 556 600 295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60
+996 552 663122; + 996 772 663122 
ОФ «Центр Содействия Международной Защите»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com Сайт: www.csip.kg

ПАЙДАЛУУ МААЛЫМАТ РЕСУРСТАРЫ
migrussia.ru  - «Мигранттар жана миграция. Регион аралык ма-
алымат порталы»: адаптация жана укуктук жардам алуу боюнча 
кеӊештер 
МигрАзиЯ+ – эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрү – 
ЕАЭБтин жана СНГнин жарандары үчүн мобилдик тиркеме 
(Android үчүн)

Ответственность за нарушение миграционного законодатель-
ства РФ. Отмена запрета на въезд в РФ (на киргизском языке)
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Чет элдик жарандары тарабынан  миграция мыйзамда-
рын бузуу боюнча катуу жоопкерчиликке тартылуу кара-
лат. Силдер россия мыйзамдарынын талаптарын сапктап, 
аларды бузуудан алыс болущуӊар тийиш.

1. РФНА КИРҮҮГӨ ТЫЙУУ САЛУУ:
Эгер сиздерде РФда жүргөн мезгилде медициналык кам-
сыздандыруу полиси жок болсо, сот тарабынан айыпка 
тартылган болсоӊуз,  төлөнбөгөн эсеп, салык же айып пул 
болсо, РФна кире албайсыздар.
РФна киргенге 3 жылга тыйуу салынат.Эгерде:
• сиздин жумушка орношууну тастыктаган документсиз 90 

күндөн ашык убакыт суммалаганда 180 күн ичинде Рос-
сияда жүрсө;

• 3 жылдын ичинде 2 же андан көп администрациялык  бу-
зууларды жасап, ал үчүн айып пул төлөсө;

• РФда болуунун мыйзамдык мөөнөтүн 30 күндөн ашырса; 
РФна кирүүгө 5 жылга тыйуу салынат.Эгерде:
• 1 жылдын ичинде 2 же андан көп жолу миграциялык бу-

зууларды жасагандыгы үчүн администрациялык жоопко 
тартылса

• РФда 180 күндөн 270 күнгө чейин мыйзамсыз жүрсө;  
• РФдан чыгарылган убакыттан баштап
РФга кирүүгө 10 жалга тыйуу салынат, эгерде;
• РФда  270 күндөн ашык мыйзамсыз  жүрсө;  
Эгерде сиз миграциялык каттодон өтүүдө  же жумуш-
ка орношууда ортомчуларга кайрылган болсоӊуз. алар 
сизге жасалма документ жасап   бериши мүмкүн, ан-
дыктан сиз РФга кирүүгө тыйуу салган мыйзамга туш 
келесиз
РФга кирүүгө миграциялык кызматы тарабынан тыйуу са-
лыгандыгын билиш үчүн россиялык авиакомпанияларга 
же Россиянын ИИМнин Тышкы Миграция боюнча Мамле-
кеттик Башкармалыктын  сайтына кайрылуу керек http://
services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000

РФна кирүүгө тыйуу салууну алып салуу
РФна кирүүгө тыйуу салуу кайсы учурда алып са-
лынат:  
• Эгерде сиз РФдан мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө чы-

гып кете албай калганыӊыздын себебин тастыктап бере 
алсаӊыз, мисалы ооруп калуу же оорулуу туугандарды 
багып калуу же башка ар түрдүү шарттардын болуп ка-
луусу

• Эгерде сиздин үй бүлөнүӊ мүчөлөрү РФнын жарандары 
болсо (күйөөсү\ аялы, балдары)

• Миграциялык амнистия амнистияны жүргүзүүнүн шартта-
ры жана мөөнөттөрү РФ менен мигранттын өз өлкөсүнүн 
ортосундагы макулдаштык тарабынан белгиленет 

• Эгерде чечим туура эмес кабыл алынса
• Эгерде тыйуу салынган мөөнөт өтсө
• Кирүүгө тыйуу салуунун себептери жоюлган учурда
РФга кирүүгө тыйуу салууну Россиянын ИИМинин  Башкы 
Бөлүмүнө кайрылуу менен алып салса болот
РФга кирүүгө тыйуу салуунунун себептерин билүү үчүн 
төмөнкү сайтка кайрылса болот https://мвд.рф/request_main
РФга кирүүгө тыйуу салууну кайра карап чыгуу арызын Рос-
сиянын ИИМинин сайтындагы форманы пайдаланып элек-
трондук түрдө  жиберсе болот https://мвд.рф/request_main
же РФна кирүүгө тыйуу салуу боюнча чечим чыгарган РФ-
нын ИИМинин Территориалдык Бөлүмүнө кайрылуу керек
Арызга кирүүгө тыйуу салууну алып салуунун негизги се-
бептери көрсөтүлгөн документтер тиркелиши зарыл: РФ-
нын жарандарынын балдарынын туулгандыгы жөнүндө 
күбөлүктөрү, никени каттоо тууралуу күбөлүк, ооругандыгы 
тууралуу справка ж.б. 
РФна кирүүгө тыйуу салууну алып салууну карап чыгуу 
арызын кабыл албоо чечимин чыгарган   миграция маселе-
лерине жооптуу бөлүмгө жакын жайгашкан  сотко даттануу 
менен кайрылса болот. Даттануу арызы жарандын өзү же 
анын ыйгарым укуктуу адамынын же адвокаттын жардамы 
менен берилет

2. АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК  
ЖООПКЕРЧИЛИК

Жарандан 5000-7000 рубль өлчөмүндөгү айып пул алынып 
РФнан чыгарылат, эгер:
• миграциялык каттоодон өтпөсө (миграциялык каттоодон 

өткөндүгүн тастыктаган документ);
• полиция текшерген учурда керектүү документтердин жок 

болушу;
• миграциялык картага өлкөгө кирүүнүн жалган максатын 

көрсөтүү;
• керектүү документтерсиз иштөө же патентте көрсөтүлгөн 

адистик менен иштебөө;
• миграциялык каттоодон өтүүдө жалган маалыматтарды 

берүү. 
Миграция сферасында администрациялык укук бузуулар үчүн  
чараларды сот аныктайт. Соттук отурумда сиз коргоочунун 
жардамын колдонууга укуктуусуз. Сиздин талабыӊыз менен 
котормочу алып келишиӊиз керек. Соттун чечими сиз түшүн-
гөн тилде айтылышы зарыл.Соттун чечими жазуу түрүндө 
колго тийгенден кийин гана 10 кундүн аралыгында макул эме-
стигиизди билдирип, даттануу менен кайрылсаӊыз болот.
РФнын ИИМинин Тышкы Миграция Бөлүмүнүн бил-
дирүүсүнөн кийин  РФдан чыгаруу чет элдик жарандын өзүн 
өзү каржылоосу менен ишке ашат.  

Эгерде жарандыгыӊызды тастыктаган документтер жок 
болсо, же каттоодон өтпөсөӊүз, же кайрадан укук бузуу-
ларга барсаӊыз сот сизди чет өлкөлүк жарандарды убак-
тылуу кармоочу жайга киргизүү боюнча чечим кабыл алат.
Эгерде сиз чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу 
жайга киргизилип калсаӊыз тез арада өзүнүзгө керектүү 
документтерди чогултууга аракет жасаӊыз: эгерде чет 
өлкөлүк жарандын ким экендиги же жарандыгы  анык-
талбаса,  алардын чет өлкөлүк жарандарды убактылуу 
кармоочу жайга камалуусу 2 жылга созулушу мүмкүн.  
ЦВСИГ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти: Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53А, 8 (812) 
749-90-29, 8 (812) 749-90-34, 8 (812) 417-29-48
suvsig-spb@mail.ru
ЦВСИГ по Ленинградской области: Ленинградская 
область, г. Гатчина, Мариенбург, промзона 2 участок 3, 
тел.директора: 8 (813) 716-00-94
ЦВСИГ по Москве: 64-км Варшавского шоссе, пос. Во-
роновское, д. Сахарово, 8 (495) 633-32-83.
ЦВСИГ по Московской области: городское поселение 
Егорьевск, д. Костылёво, 107, 8 (496) 405-63-07
Чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жайга 
камалган учурда сизге Коомдук Көзөмөлдөө комис-
сиясы жардам көрсөтө алат. Коомдук Көзөмөлдөө ко-
миссиясынын мүчөлөрүнүн чет элдик жарандардын 
жашоо шартын текшерип турууга укугу бар жана алар 
сиздерге акысыз юридикалык жардам көрсөтө алышат.  
Коомдук Көзөмөлдөө комиссиясы
Санкт-Петербург:  onkspb.ru, mail@onkspb.ru,   
8 (931) 352-06-35 
Ленинградская область: leningradskajaoblast.onk.su 
8 (911) 955-08-52
Москва: onk-moscow.ru 8 (495) 228-07-50
Московская область: moskovskajaoblast.onk.su  
8 (916) 675-80-85

3. КЫЛМЫШ  ЖООПКЕРЧИЛИГИ
Жалган  документтерди колдонуп жана жасагандыгы үчүн 
чет эллдик жарандар кылмыш   жоопкерчилигине тартылат.
Жалган  документти жасагандыгы  үчүн 2 жыл эрки-
нен ажыратуу же эркиндигин чехтоо кыскартуу жазасы 
каралган. Жалган  документти колдонгондугу үчүн 80 
миӊ рубль айып пул салынат же 6 айга абакта камалат 
( 327-берене РФнын Кылмыш жаза Кодекси).
Кирүүгө тыйуу салынгандыгын билип туруп РФнын чек 
арасынан өткөндүгү үчүн чет элдик жарандарга 4 жыл-
га эркинен ажыратуу же 300 миӊ рубль айып пул салуу 
жазасы каралган (322берене РФнын Кылмыш жаза Ко-
дексинин 2-бөлүмү).


