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Tibbiy tekshiruv maxsus tibbiy muassasada 
oʻtkaziladi. Tibbiy komissiyadan oʻtish 
xizmati – pullik. 

Maishiy xizmat koʻrsatish va 
umumovqatlanish sohasida (kafe, bolalar 
bogʻchalari, mehmonxonalar, maktablar va 
hokazo) ishlash uchun, shuningdek, TIBBIY 
DAFTARCHA rasmiylashtirish zarur. Tibbiy 
daftarchani tibbiy komissiyadan oʻtiladigan erda 
pul toʻlab rasmiylashtirish mumkin.

Barcha zarur maʻlumotlar va sertifikatlarni 
olganingisdan soʻng siz ISHLASH UCHUN 
PATENTni rasmiylashtirishga hujjat 
topshirishingiz zarur!

Patent rasmiylashtirish uchun hujjatlat 
topshirish muddati –  Rossiyaga kelgandan 
soʻng 30 kun davomida. Bunga albatta rioya qilish 
zarur, yoʻqsa, 10000 dan 15000 rublgacha jarima 
toʻlashga toʻgʻri keladi. Patentda koʻrsatilgan 
ixtisosdan boshqa ishda ishlaganlik uchun jarima 
solishlari mumkin  – 4000 dan 7000 rublgacha.

Patent boʻyicha faqat uni olgan 
mintaqangisdagina ishlash mumkin!

Unutmang: Rossiyada faqat 18 yoshga 
toʻlganlargina ishlashlari va patent olishlari 
mumkin!

RF Prezidentining 15.06.2021 dagi № 364 
farmoniga muvofiq 31.12.2021 y.  nuddatigacha 
chet ellik fuqarolar ishlash uchun patentni 
rasmiylashtirish muddatlari cheklovlari va 
kelish maqsadlarini hisobga olmasdan patent 
rasmiylashtirishlari mumkin.

Har bir mintaqada patent rasmiylashtirish uchun 
hujjat qabul qilish huquqiga ega boʻlgan yagona 
tashkilot bor: Leningrad viloyatida, bu ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис» МВД России 
spb.pvsmvd.ru

Ishlash uchun patentni rasmiylashtirish muddati– 
10 ish kuni. Olingan patent asosida muhojirlik 
qaydi (registrasiya)ni uzaytirish zarur.

Patent boʻyicha ishlash uchun siz navbatdagi har 
bir ish oyi uchun qaydga olingan soliq toʻlovi 
(NDFL) toʻlashingis zarur. Toʻlovni birdaniga bir 
necha oy uchun amalga oshirish mumkin.  

Leningrad viloyatida 2021 yilda avans toʻlovi 
oyiga 4000 rublni tashkil etadi.

Patentning amal qilish muddati tugagach Rossiyadan 
chiqib ketish yoki patentning amal qilish muddati 
tugashiga 10 ish kunidan kechiktirmasdan отде-
лении по вопросам миграции УВМ МВД РФ 
da patentni qayta  rasmiylashtirish zarur. Ishlash 
uchun patentni  bir necha martadan qayta 
rasmiylashtirish mumkin.  

Patent  rasmiylashtirish uchun qanday hujjatlar 
kerakligi, uni olish va uzaytirish tartibi haqida 
УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ning rasmiy saytida 
mufassal tanishishingiz mumkin – 78.мвд.рф/ms

5. Ish topganingizdan soʻng, ish beruvchi 
bilan albatta MEHNAT yoki FUQAROLIK-
HUQUQIY SHARTNOMA IMZOLANG. 
Shuningdek ish beruvchi unda 5 kundan koʻp 
shartnoma asosida ishlayotgan har bir ishchiga 
MEHNAT DAFTARCHASI rasmiylashtirishi 
zarur. 

Patent olganingisdan soʻng 2 oy orasida siz Rossiya 
IIVning Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati 
boʻyicha Muhojirlik masalalari boshqarmasiga 
mehnat shartnomasining nusxasini buyrtma 
xat bilan topshirilganiga oid bildiruvni qoʻshib 
yuborishingiz  yo shartnomani shaxsan olib 
borishingiz zarur, yoʻqsa, sizning patentingizni 
haqiqiy emas deb hisoblashlari mumkin.

DIQQAT! Ishlash uchun patentga muntazan 
toʻlovni va shuningdek patent uchun toʻlov 
amalga oshirilgan muddatga qarab muhojirlik 
qaydini uzaytirishni unutmang.

MUHOJIRLAR UCHUN DAVLAT 
QOʻLLOVI  VA XIZMATLARI 

Комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области:
sayt: msu.lenobl.ru
tel.: 8 (812) 539-52-33

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

Паспортно-визовый сервис МВД 
России, филиал по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области:
sayt: spb.pvsmvd.ru
tel.: 8 (812) 318-01-22

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) 
Ленинградской области:
sayt: mfc47.ru
tel.: 8 (800) 500-00-47

Bepul huquqiy yordam
«ПСП-фонд»: xayriya jamgʻarmasi: 
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, psp-f.org, 
vk.com/pspfond

Foydali maʻlumotlar
migrantlenobl –Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской 
области ning Mehnat muhojirlari va ularning oila 
aʻzolari uchun «Dobro pojalovat v Leningradskuyu 
oblast!» mobil ilovasi va sayti 

migrussia.ru – «Migrasuya I migranti» 
(muhojirlar va ular bilan ishlaydigan mutaxassislar 
uchun axborot portali  - moslashuv va huquqiy 
qoʻllovga oid bir necha tildagi maslahatlar, axborot 
materiallari, davlat va ijtimoiy tashkilotlarning 
foydali muloqot qilish vositalari)
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Agar Siz Leningrad viloyatiga ishlash uchun 
kelgan boʻlsangiz, unda barcha muhojirlik 
hujjatlarini qonuniy tarzda rasmiylashtirishingiz 
zarur

Diqqat! Hujjatlarni rasmiylashtirishda 
vositachilar, brigada boshliqlari, tanishlarga 
murojaat etmang! Ular koʻpincha qalbaki 
hujjatlarni rasmiylashtirishadi, buning uchun siz 
jarima toʻlashingiz va hatto Rossiyaga kirishga 
taʻqiq qoʻyishlari mumkin! 

Haqiqiy, oshkora hujjatlarni olish uchun 
faqat davlat muassasalariga murojaat etmoq 
zarur.

Rossiyaga kirib kelganingizdan keyin, 
qonuniy turmoq va ishga joylashish uchun 
quyidagi hujjatlarni rasmiylashtirishingiz 
zarur:

1. Chegaradan oʻtayotganingizda 
sizga MUHOJIRLIK KARTASINI 
rasmiylashtirishadi.  Agar siz Rossiyaga 
ishlashga kelgan boʻlsangiz, muhojirlik 
kartasida kelishdan maqsad albatta ISH deb 
koʻrsatilishi shart. 

Muhojirlik kartasini faqat  chegarada qonuniy 
rasmiylashtirish mumkin.  Hech qanday holatda 
muhojirlik kartasini qoʻldan olmang. Qalbaki 
muhojirlik kartasini taqdim etish maʻmuriy 
jarima (7 000 рублgacha) bilan jazolanadi 
va 5 yil muddatga kirmaslik taʻqiqi bilan RF 
hududidan chiqarib yuboriladi (п. 1. и п.3 ст. 
19.27 КоАП РФ). Qalbaki hujjatni bilib turib 
ishlatish  uchun ham jinoiy javobgarlikka 
tortiladi (ч.3 ст.327 УК РФ).

Muhojirlik kartasi yoʻqotilgan holatda, Siz 3 
ish kuni davomida Управления по вопросам 
миграции МВД РФ ning eng yaqin bolimiga 
passport  va kelish chiptasi bilan murojaat 
etishingiz zarur. Rossiyaga kelgan chiptangiz 
yoki oʻtqazish talonini saqlashingizni tavsiya 
etamiz. Muhojirlik kartasi yoʻqotilgan holatda u 
sizning qonuniy kelganingizni tasdiqlaydi. 

2. Kelgan kuningiz  TIBBIY SUGʻURTA 
POLISI (ДМС)ni rasmiylashtirimg . Uni har 
bir sugʻurta tashkilotida, aeroportda, vokzalda 
yo «Pochti Rossii» boʻlinmalarida sotib olish 

mumkin. Polisda tibbiy yordam koʻrsatish shartlari 
va sugʻurta shirkatining muloqot telefonlari 
koʻrsatilishi  zarur.

Agar siz–EOIH (Armaniston, Belorus, 
Qozogʻiston, Qirgʻiziston) aʻzo-davlatlari fuqarosi 
boʻlsangiz,  ishga joqlashishingizdan soʻng  mehnat 
shartnomasi asosida majburiy tibbiy sugʻurta polisi 
(ОМС)ni bepul rasmiylashtirishingiz mumkin. 

Sizga ДМС yo ОМС polisi bergan sugʻurta 
tashkiloti telefoni va nomini albatta esda tuting –  
agar siz polisingizni yoʻqotib qoʻysangiz, sugʻurta  
shirkatiga murojaat etib, uni tiklashingiz mumkin,  
yoki sizga tez tibbiy yordam zarur boʻlib qolgan 
holatda,  uning rasmiylashtirilganini tasdiqlata 
olasiz .

Tibbiy polis nusxasini tayyorlab oling.

3. Leningrad viloyatiga kelganingizdan 
soʻng,  siz yashaydigan manzilingiz boʻyicha 
MUHOJIRLIK QAYDIDA TURISHINGIZ 
(REGISTRASIYADAN oʻtishingiz ) zarur. 

Chet ellik fuqaro turar eriga kelgandan 
soʻng kelish sanasidan keyin 7 ish kunidan 
kechikmasdan muhojirlik qaydida turishi 
zarur; EOIH (Armaniston, Belorus, Qozogʻiston, 
Qirgʻiziston) aʻzo-davlatlari fuqarolari– 30 kunda; 
Tojikiston fuqarolari – 15 kunda.

Sizga turar-joy beruvchi qabul qiluvchi 
tomonning muhojirlik qaydiga qoʻyishi  – bu 
boʻlishi mumkin:

 ♦ Leningrad viloyatida doimiy qaydga olingan RF 
fuqarosi;

 ♦ Leningrad viloyatida doimiy yashaydigan chet 
ellik fuqaro;

 ♦ chet ellik fuqaro – turar-joy egasi; 

 ♦ huquqiy shaxs: ish beruvchi-tashkilot, 
mehmonxona.

Muhojirlik qaydiga qoʻyish uchun  Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области ning hududiy 
boʻlimiga  yoki  многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг (МФЦ) 
ga murojaat etish mumkin.

Sizga quyidagi hujjatlar va ularning nusxalari 
zarur boʻladi:

 ♦ pasport;

 ♦ muhojirlik kartasi;

 ♦ ixtiyoriy tibbiy sugʻurta polisi;

 ♦ turar-joy binosidan foydalanish huquqini 
tasdiqlovchi hujjat (masalan, turar-joy ijarasi 
shartnomasi) nusxasi.

Muhojirlik qaydida turish uchun zarur:

 ♦ Kelganlik haqidagi varaqa-bildiruvni ikki 
tomonida toʻldirish. Toʻldirilganidan soʻng 
varaqaning bir qismi УВМ ГУ МВД РФ ga 
beriladi, ikkinchi qismi chet ellik fuqaroda 
qoladi. Har ikki qismda ham albatta kelish 
manzili, qabul qilayotgan tomon va chet 
ellik fuqaromimg shaxsiy maʻlumotlari 
koʻrsariladi. 

 ♦ Bildiruvni chet ellik fuqaro va RF fuqarosi 
(qabul qilayotgan tomon) pasportlari nusxasi 
va muhojirlik kartasi nusxasi bilan «По-
чту России» orqali  УВМ ГУ МВД РФ по 
СПб и ЛО ga joʻnatish. Bildiruvni shaxsan 
МФЦ ga yoki и УВМ ГУ МВД РФ по СПб 
и ЛО ning boʻlinmasiga topshrish mumkin.  
BEPUL.

 ♦ УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, МФЦ 
boʻlinmalari xodimlaridan yoki «Почты Рос-
сии» dan qabul qilinganlikka oid belgi boʻlgan 
bildiruvning uzma varaqasini olish.

Kirish vizasis tartibdagi mamlakatlar fuqarolari 
uchun dastlabki muhojirlik qaydi chegaradan 
oʻtilgan vaqtdan 90 kundan oshmasdan turib 
rasmiylashtiriladi va bu ishlash uchun huquq 
bermaydi. 

Ishga joylashgandan keyin muhojirlik qaydini 
УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО boʻlinmalarida 
mehnat shartnomasi amal qilishi  (EOIH 
davlatlari fuqarolari uchun) yoki ishlash uchun 
patent toʻlangan muddatga qarab muntazam 
uzaytirib turish zarur.

4. Ozarboyjon, Moldova, Tojikiston, Ozbekiston 
fuqarolari ishga joylashishlari uchun qonunga 
muvofiq ISHLASH UCHUN PATENT 
olishlari zarur. 

EOIH mamlakatlari (Armaniston, Belorus, 
Qozogʻiston, Qirgʻiziston) fuqarolariga – patent 
olish talab qilinmaydi. Ularning RF hududida 
vaqtincha boʻlishlari muddatini uzaytirish uchun  
mehnat va fuqarolik-huquqiy shartnomasi asos 
boʻladi.

Patent rasmiylashtirishga hujjat topshirishingiz 
uchun siz RUS TILI, RF TARIXI VA 
QONUNCHILIGINI BILISHGA OID 
SERTIFIKAT, TIBBIY XULOSA 
VA giyohvandlik va atrofdagilarga xavf 
tugdiradigan yuqumli kasalliklar (COVID-19 
ham qoʻshiladi), shuningdek, VICH-infeksiya 
BILAN OGʻRIMAGANLIK BORASIDA 
SERTIFIKAT olishingiz zarur boʻladi. 

Tojikiston fuqarolari shuningdek Tojikistonda 
rasmiylashtirilgan 086 formali maʻlumot 
koʻrsatishlari zarur.

Maxsus testdan oʻtish markazlarida test 
topshirish va rus tili, Rossiya tarixi va 
qonunchiligini bilish borasida sertifikat 
olish mumkin.  Markazga murojaat etilganda 
siz testdan oʻtish uchun qaysi bank boʻlmasin, 
haqini toʻlab, kvitansiya olishingiz mumkin. 

Test topshirish va unga mustaqil tayyorlanish 
uchun sizga «Rossiyskiy testoviy konsorsium» 
testcons.ru sayti yordam beradi. 

Agar sizda quyidagilar boʻlsa, test topshirish 
shart emas:

 ♦ SSSRdagi oʻquv yurtini bitirganlik borasida 
1991 yil 1 sentyabrigacha olingan diplom; 

 ♦ MDH davlatlarining qaysi birida boʻlmasin, 
rus tili kurslari oʻtilgan oʻquv yurtlarini 
bitirganlik haqidagi diplom, uning notarial 
jihatdan tasdiqlangan rus tilidagi tarjimasi 
va diplomning rus taʻlim standartlariga 
muvofiqligiga oid guvohnoma.


