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Хуш омадед 
ба вилояти Ленинград!
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Муоинаи тиббӣ дар муассисаҳои махсуси 
тандурустӣ гузаронида мешавад. Гузаштан 
аз муоинаи тиббӣ пулакӣ аст. 
Барои кор дар дар соҳаҳои хизмати маишӣ 
ва хуроки умумӣ  (қаҳвахона, кӯдакистонҳо, 
меҳмонхона, мактаб ва ғайра) ДАФТАРЧАИ 
ТИББӢ даркор аст. Дафтарчаи тиббиро дар 
ҳамон ҷое, ки аз муоинаи тиббӣ мегузаред, 
пулакӣ гирифтан мумкин аст.
Баъди гирифтани ҳамаи маълумотномаҳо 
ва сертификатҳои зарурӣ онҳоро барои 
омода кардани ПАТЕНТИ КОР пешниҳод 
кардан лозим аст!
Муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои ги-
рифтани патент – 30 рӯз аз вақти омадан 
ба Россия аст. Ин муҳлатро ҳатман риоя 
бояд кард, вагарна ҷарима аз 10000 то 15000 
рубл супурдан лозим меояд. Барои кори ғай-
ри ихтисоси дар патент сабтшуда эҳтимол аз 
4000 то 7000 рубл ҷарима банданд.
Кор бо патент танҳо дар минтақае мумкин 
аст, ки онро гирифтаед!
Дар ёд доред: кор кардан ва гирифтани 
патент дар Россия танҳо баъди расидан ба 
синни 18-солагӣ мумкин аст!
Мутобиқ бо фармони Президенти ФР № 
364 ат 15.06.2021 ба муҳлати то 31.12.2021 
шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд патен-
ти корро бе назардошти маҳдудиятҳои 
муҳлатӣ ва мақсади сафар гиранд.
Дар ҳар минтақа ташкилоти ягонае аст, ки 
барои гирифтани ҳуҷҷатҳо ва тайёр кардани 

патент ҳуқуқ дорад: дар вилояти Ленинград 
ин аст  ФГУП «Паспортно-визовый сервис» 
МВД России spb.pvsmvd.ru
Муҳлати тайёр кардани патенти кор – 10 рӯзи 
корӣ аст. Дар асоси патенти гирифта муҳлати 
қайди муҳоҷират (регистратсия)-ро дароз кар-
дан лозим аст. 
Барои кор бо патент Шумо бояд маблағи 
пешпардохти муқарраршудаи андоз (НДФЛ) 
барои ҳар моҳи ояндаи корӣ супоред. Маблағи 
андозро ҳармоҳа ва якбора пешакӣ барои чанд 
моҳ пардохт кардан мумкин аст.
Соли 2021 маблағи пешпардохти андоз дар 
вилояти Ленинград 4000 рубл дар як моҳ аст.
Баъди анҷоми муҳлати амали патент ба  отде-
лении по вопросам миграции УВМ МВД РФ 
муроҷиат бояд кард ва аз ФР хориҷ шуд ё дар 
муҳлати 10 рӯз то анҷоми муҳлат патентро дар 
отделении по вопросам миграции УВМ МВД РФ 
аз нав расмӣ кунонд. Патенти корро чандин 
маротиба аз нав расмӣ кардан мумкин аст.  
Муфассалан дар бораи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои 
гирифтани патент ва дароз кардани муҳлати па-
тенти кор Шумо аз сайти расмии УВМ ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области маълумот гирифта метавонед – 78.мвд.
рф/ms
5. Вақте кор ёфтед, ҳатман бо кор-
диҳанда ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ ё 
ҲУҚУҚӢ-ШАҲРВАНДӢ бандед. Кордиҳанда 
ҳамчунин уҳдадор аст, ки барои ҳар коргаре, ки 
мувофиқи шартнома зиёда аз 5 рӯз кор меку-
над, ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ кушояд. 
Дар тӯли 2 моҳи баъди гирифтани патента ба 
шумо зарур аст, ки ба  в Управление по вопро-
сам миграции МВД России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области нусхаи дафтарчаи 
меҳнатиро бо мактуби фармоишӣ бо тасдиқи 
гирифтани он фиристонед ё худатон шахсан 
шартномаро баред, вагарна паенти шуморо бе-
эътиор ҳисоб мекунанд.  
ТАВАҶҶУҲ! Мунтазам супурдани ҳаққи па-
тенти корро фаромӯш накунед, инчунин да-
роз кардани муҳлати баҳисобгирии муҳоҷи-
ратро бо муҳлати пардохтшудаи патент аз ёд 
набароред.

ДАСТГИРИИ ДАВЛАТӢ ВА 
ХИЗМАТРАСОНИҲО БА 

МУҲОҶИРОН
Комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области:
сайт: msu.lenobl.ru
тел.: 8 (812) 539-52-33

Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области:
сайт: 78.mvd.ru/ms
тел. 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02

Паспортно-визовый сервис МВД России, 
филиал по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области:
сайт: spb.pvsmvd.ru
тел.: 8 (812) 318-01-22

Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) Ленинградской области:
сайт: mfc47.ru
тел.: 8 (800) 500-00-47

Ёрии бепули ҳуқуқӣ
Фонди хайриявии «ПСП-фонд»:

8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, 

psp-f.org, vk.com/pspfond

Маълумоти  муфид
migrantlenobl – Замимаи мобилӣ ва сайт барои 
муҳоҷирони меҳнатӣ   «Добро пожаловать в 
Ленинградскую область!» Комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области

migrussia.ru – «Миграция и мигранты» (пор-
тали иттилоотӣ барои муҳоҷирон ва мутахас-
сисоне, ки бо онҳо кор мекунанд – маслиҳатҳо 
оид ба мутобиқшавӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ бо 
чанд забон, маводи иттилоотӣ, робитаҳои му-
фиди ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ)
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Агар шумо ба вилояти Ленинград барои кор 
кардан омадед, бояд ҳатман ҳамаи ҳуҷҷатҳои 
муҳоҷиратро бо роҳи қонунӣ тайёр кунед. 
Таваҷҷуҳ! Ҳангоми тайёр кардани ҳуҷҷатҳо ба 
миёнравҳо, саркорҳо, шиносҳо муроҷиат наку-
нед! Аксар вақт онҳо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ме-
диҳанд, ки баъдан шумо ҷарима мешавед ё ҳат-
то вурудатон ба Россия манъ карда мешавад! 
Барои гирифтани ҳуҷҷатҳои қонунӣ, ле-
галӣ фақат ба муассисаҳои давлатӣ му-
роҷиат кардан даркор аст.
Баъди он ки шумо ба Россия даромадед, 
зарур аст, ки чунин ҳуҷҷатҳоро барои қо-
нунан кору зиндагӣ кардан омода намоед:
1. Ҳангоми гузаштан аз сарҳад ба шумо 
КОРТИ МУҲОҶИРАТ доданд. Агар шумо 
ба Россия бо мақсади кор омада бошед, дар 
корти муҳоҷират ҳатман ин мақсад КОР сабт 
карда шавад. 
Корти муҳоҷиратро танҳо дар сарҳад ба таври 
легалӣ гирифтан мумкин аст. Ҳеҷ гоҳ аз даст 
корти муҳоҷират нагиред. Пешниҳоди корти 
муҳоҷирати қалбакӣ бо ҷаримаи маъмурӣ 
(то 7 000 рубл) ё рондан аз ҳудуди ФР ва 
манъи вуруд ба муҳлати 5 сол ҷазо дода ме-
шавад (п. 1. и п. 3 ст. 19.27 КоАП РФ). Дони-
ста истифода бурдани ҳуҷҷати қалбакӣ ҷавоб-
гарии ҷиноятӣ ҳам дорад (ч.3 ст.327 УК РФ).
Дар ҳолати гум кардани корти муҳоҷират 
шумо бояд дар 3 рӯзи корӣ ба шуъбаи наз-
диктарини Управления по вопросам мигра-
ции МВД РФ бо шиноснома ва билети ву-
руд муроҷиат кунед. Маслиҳат медиҳем, ки 
билет ё талони сафарро, ки бо он ба Россия 
омада будед, нигоҳ доред. Дар сурати гум шу-
дани корти муҳоҷират он тасдиқ мекунад, ки 
шумо бо роҳи қонунӣ ворид шудаед.
2. Дар рӯзи ворид шудан ПОЛИСИ СУҒУР-
ТАИ ТИББӢ (ДМС) гиред. Онро аз ҳар ка-
дом ташкилоти суғурта дар фурудгоҳ, вокза-
ле ё дар шуъбаҳои Почты России гирифтан 
мумкин аст. Дар полис бояд шартҳои расон-
дани ёрии тиббӣ ва телефонҳои робитаи 
ширкати суғурта сабт шаванд.
Агар шумо шаҳрванди кишварҳои ЕАЭС 
(Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғи-

зистон) бошед, метавонед баъди даромадан ба 
кор бепул суғуртаи ҳатмии тиббӣ (ОМС) дар 
асоси шартномаи меҳнатӣ гиред. 
Ҳатман рақами телефон ва номи ташкилоти суғур-
таро, ки ба Шумо полиси ДМС ё ОМС додааст, 
дар ёд доред – агар полисатон гум шавад, Шумо 
метавонед ба ширкати суғурта муроҷиат карда, 
онро барқарор намоед, ё гирифтани онро ҳангоми 
зарур шудани ёрии таъҷилӣ тасдиқ кунед. 
Нусхаи полиси суғуртаро гиред ва бо худ нигоҳ 
доред.
3. Баъди ба вилояти Ленинград омадан ба шумо 
зарур аст, ки дар  баҳисобгирии муҳоҷират са-
бти ном РЕГИСТРАТСИЯ кунед дар суроғае, 
ки он ҷо зиндагӣ хоҳед кард. 
Шаҳрванди хориҷӣ уҳдадор аст, ки  дар ҷои 
омадааш на дертар аз 7 рӯзи корӣ худро дар 
сабти муҳоҷират гузорад; барои шаҳрвандони 
Беларус 90 рӯз, шаҳрвандони дигар кишварҳои 
ИИАО (ЕАЭС) - Арманистон, Қазоқистон, 
Қирғизистон - 30 рӯз; шаҳрвандони Тоҷики-
стон – 15 рӯз). 
Тарафи қабулкунанда, ки Шуморо манзил ме-
диҳад, бояд сабти ном кунад,  тарафҳои қабул-
кунанда инҳо метавонанд бошанд:

 ♦ шаҳрванди ФР, ки дар вилояти Ленинград до-
имӣ сабти ном шудааст;

 ♦ шаҳрванди хориҷӣ, ки дар вилояти Ленин-
град доимӣ зиндагӣ мекунад;

 ♦ шаҳрванди хориҷӣ – молики бинои истиқоматӣ;
 ♦ шахси ҳуқуқӣ: ташкилоти кордеҳ, меҳмонхона.

Барои гузоштан дар қайди баҳисобгирии 
муҳоҷират ба шуъбаҳои ин ташкилотҳо му-
роҷиат кардан мумкин аст Управления по во-
просам миграции ГУ МВД РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области ё ба 
многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг (МФЦ).
Ба Шумо чунин ҳуҷҷатҳо ва нусхаҳои онҳо за-
рур мебошанд:

 ♦ шиноснома;
 ♦ корти муҳоҷират;
 ♦ полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ,

 ♦ нусхаи ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи истифодаи би-
нои истиқоматиро тасдиқ мекунад (масалан, 
шартномаи иҷораи манзил).

Барои сабти номи баҳисобгирии муҳоҷират 
зарур аст:
1. Аз ду тараф варақаи махсуси огоҳномаро 
дар бораи омадани шаҳрванди хориҷӣ ба ҷои 
истиқомат пур кардан (варақа-огоҳнома бепул 
дода мешавад):
 ♦ дар шуъбаҳои  УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО. 
 ♦ дар Марказҳои бисёрҷабҳаи пешниҳоди хиз-
матҳои давлатӣ (МФЦ);

 ♦ дар шуъбаҳои «Почта России». 
Варақаи махсуси огоҳномаро дар бораи омадан 
ба шакли  электронӣ (ба воситаи портали «Го-
суслуги» www.gosuslugi.ru бо бурида гирифта-
ни қисми буридашавандаи варақа) ҳам гириф-
тан мумкин аст.
Варақа аз ду қисм иборат аст. Баъди пур кардан 
як қисми он ба РММ РШ ВКД ФР фиристода, 
қисми дигараш дар дасти шаҳрванди хориҷӣ 
меистад. Дар ҳарду қисм ҳатман суроғаи зист, 
маълумотҳои шахсии тарафи қабулкунанда ва 
маълумоти шахсии шаҳрванди хориҷӣ қайд кар-
да мешаванд. Тарафи қабулкунанда-шаҳрванд 
дар варақа имзои худро мегузорад.
2. Фиристодани огоҳнома бо нусхаи шинос-
номаи шаҳрванди хориҷӣ, нусхаи шиносномаи 
шаҳрванди ФР (тарафи қабулкунанда) ва нус-
хаи корти муҳоҷират ба воситаи «Почту Рос-
сии» ба УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО. 
Огоҳномаро шахсан ба МФЦ ё ба УВМ ГУ 
МВД РФ по СПб и ЛО БЕПУЛ фиристондан 
мумкин аст. 
3. Гирифтани варақаи буридашаванда бо қайди 
қабули он аз тарафи кормандони шуъбаҳои УВМ 
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, МФЦ ё Почты России».
Баҳисобгирии аввалияи муҳоҷирати шаҳрван-
дони кишварҳои вуруди бераводид ба ФР ба 
муҳлати на зиёда аз 90 рӯзи гузаштан аз сарҳа-
ди ФР дода мешавад, ки барои кор дар ФР 
ҳуқуқ намедиҳад. 
Баъди даромадан ба кор сабти номи муҳоҷи-
ратро мунтазам мувофиқи муҳлати амали 
шартномаи меҳнатӣ (барои шаҳрвандони 

давлатҳои ИИАО (ЕАЭС) ё патенти пардох-
тшудаи кор дар шуъбаҳои УВМ ГУ МВД РФ 
по СПб и ЛО дароз кунанд.
4. Ба шаҳрвандони Озарбойҷон, Молдова, 
Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Украина барои 
қонунан ба кор даромадан зарур аст, ки ПА-
ТЕНТИ КОР гиранд.   
Ба шаҳрвандони кишварҳои ИИАО (ЕАЭС) – 
Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизи-
стон доштани патент талаб карда намешавад. 
Шартномаи меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ 
асоси дароз кардани муҳлати истиқомати му-
ваққатии онҳо дар ҳудуди ФР мебошад. 
Пеш аз супурдани ҳуҷҷатҳо барои гирифтани 
патент зарур аст, ки  СЕРТИФИКАТИ ДО-
НИСТАНИ ЗАБОНИ РУСӢ, ТАЪРИХ ВА 
ҚОНУНГУЗОРИИ ФР, ХУЛОСАИ ТИБ-
БӢ ВА СЕРТИФИКАТ ДАР БОРАИ НА-
ДОШТАНИ БЕМОРИҲОИ нашъамандӣ ва 
касалиҳои сироятӣ (аз ҷумла COVID-19), ки 
барои атрофиён хатарнок ҳастанд, инчунин 
инфексияи ВИЧ пешниҳод кунед.
Шаҳрвандони Тоҷикистон уҳдадоранд, ки 
маълумотномаи шакли  086, таҳияшуда 
дар Тоҷикистонро пешниҳод кунанд.
Дар марказҳои махсуси тестӣ аз имтиҳони 
забони русӣ, таърих ва қонунгузории ФР 
гузашта, сертификат гирифтан мумкин 
аст. Ҳангоми муроҷиат ба марказ шумо бояд 
расид гирифта, маблағи гузаштан аз тестро 
дар бонки дилхоҳ пардохт кунед. 
Барои донистани тест ва мустақилона тай-
ёр шудан ба имтиҳон сайти зерин ёрӣ мера-
сонад: «Российский тестовый консорциум» 
testcons.ru. 
Аз тест гузаштан зарур нест, агар шумо ин 
ҳуҷҷатҳоро дошта бошед:

 ♦ дипломи хатми муассисаи таълимӣ дар 
СССР, ки то 1 сентябри соли  1991 дода шу-
дааст; 

 ♦ дипломи хатми муассисаи таълимӣ дар ҳар 
давлати ИДМ (СНГ) бо гузаштани курси за-
бони русӣ бо тарҷумаи аз ҷиҳати нотариалӣ 
тасдиқкардаи он ба забони русӣ ва шаҳо-
датнома дар бораи мутобиқати диплом ба 
стандартҳои таҳсилоти Россия.


