
Өз убагында төлөм жасалбаса, патенттин иши токтойт.
Патент үчүн  төлөмдү 12 ай үчүн  алдыга жүргүзүп койсо болот.
Төлөнгөндүгүн тастыктаган дүмүрчөктү сөзсүз өзүӊөрдө 
сактагыла.
Патентти алгандан кийин 2 айдын ичинде Сиз Россиянын 
ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун 
миграция маселелери боюнча Башкармалыгына жумуш 
берүүчү-юридикалык жак же жеке ишкер менен түзүлгөн 
жумуш макулдугунун көчүрмөсүн жиберишиӊиз керек.
Жумушка патентти 1 жолдон ашык эмес жана  12 айдан 
ашык эмес мөөнөткө узартса болот. 
Жумушка патент үчүн төлөмдү алдыга төлөө миграция-
лык каттоону узартпоо дегенди билгизбейт! Миграциялык 
каттоонун мөөнөтүн жумушка патенттин негизинде жана 
анын иштөө убактысына  карата узартууну унутпагыла!
Патент Сизге анын иштөө мөөнөтүнүн учурунда регион-
до болууга жана патентте көрсөтүлгөн адистик боюнча 
иштөөгө укук берет.  Патенттин иштөө мөөнөтү аяктагандан 
кийин РФнын аймагынан чыгып кетүү керек.
Ошондой эле сиз жумушка патентти кайра алсаӊыз бо-
лот. Бул үчүн патенттин мөөнөтү бүткөнгө 10 жумушчу 
күн калганда арыз менен кайрылууӊуз керек. Бул үчүн сиз 
Россиянын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башка-
руусунун миграция маселелери боюнча Башкармалыгына 
патентти узартуу тууралуу арыз менен кайрылууӊуз зарыл.
Эгерде Сиз патентиӊизди жоготуп же бузуп алсаӊыз Росси-
янын ИИМинин (УВМ ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруу-
сунун эмгек миграция маселелери боюнча Башкармалыгына 
патенттин дубликатын берүү жөнүндө арыз менен кайрыл-
саӊыз болот. Арызга төмөнкү документтер тиркелиши шарт: 
паспорт жана анын көчүрмөсү, миграциялык карта жана анын 
көчүрмөсү, патент үчүн төлөмдөрдүн документтери (чектер 
жана төлөмдүн дүмүрчөктөрү).

МААНИЛҮҮ БАЙЛАНЫШ ДАРЕКТЕРИ
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 
• по г. Москва: 8 (495) 587-07-87, https://77.мвд.рф/ms; по Мо-

сковской обл.: 8 (926) 224-74-28, https://увм.50.мвд.рф;  
• по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.: 8 (812) 

573-37-22, 8 (812) 573-30-02, https://78.мвд.рф/ms.

Многофункциональные миграционные центры 
• г. Москва: 8 (495) 777-77-77; https://mc.mos.ru/ru; Москов-

ская обл.: 8 (926) 956-33-33; http://emcmo.mosreg.ru
• г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл.: 8 (812) 318-01-

22; http://spb.pvsmvd.ru
Многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ) 
• г. Москва: 8 (495) 777-77-77; https://md.mos.ru; Москов-

ская обл.: 8 (800) 550-50-30, https://uslugi.mosreg.ru
• г. Санкт-Петербург: 8 (812) 573-90-60; https://gu.spb.ru/mfc; 

Ленинградская обл.: 8 (800) 500-00-47,  http://mfc47.ru

ФГУП «Почта России»
Служба поддержки: 8-800-2005-888, www.pochta.ru

ОРТО АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨГҮ УЮМДАР
Өзбекстан Республикасы
Ташкентский городской социально-информационный центр 
«Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент,  
Мирабадский 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, cайт: http://ia.uz/

Таджикистан Республикасы
ОО «Центр по правам человека»
Главный офис: 734000, Республика Таджикистан
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Приемная юриста: +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
Местные Общественные Советы по вопросам миграции (МОС) в КР: 
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 - «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный 
портал» - советы по адаптации и правовым вопросам, полезные контакты.
«МигрАзия+» - мобильное приложение для трудящихся-мигрантов 
и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)
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МИГРАЦИЯЛЫК КАТТООГО ТУРГУЗУУ
Эгер Сиз чет элдик жаран болсоӊуз жана Россияга кел-
сеӊиз, Сиз келген жериӊизге 7 жумушчу күндүн ичинде 
миграциялык каттоого турушуӊуз керек (Армениянын, 
Беларусиянын, Казакстан жана Кыргызстандын жаранда-
ры үчүн-30күн, Таджикистандын жарандары үчүн-15күн).
Миграциялык каттоого сиз жашап, иштей турган регионго 
турушуӊуз керек.
Миграциялык каттоого сиз чыныгы жашаган жериӊизге 
турушуӊуз керек, антпесе сизди миграциялык режим-
ди бузгандыгы үчүн жоопко тартып, айып пул салышы 
мүмкүн! 
Чет өлкөлүк жарандарды миграциялык каттоого тургузуу-
ну Сизге жашоочу жай берген Кабыл алуучу тарап жүр-
гүзөт-булар төмөнкүлөр:
• РФнын сиз жашаган регионунда дайыма катталган РФ-

нын жараны;
• РФнын аймагында дайыма жашаган чет өлкөнүн жараны;
• юридикалык тарап: уюм-жумуш берүүчү, мейманкана.
Сизге төмөнкү документтер жана алардын көчүр-
мөлөрү керек:
• паспорт;
• миграциялык карта;
• ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полиси;
• үйдө жашаганга укуктуу экендигин тастыктаган доку-

менттин көчүрмөсү (мисалы, үйдү арендага алгандыгы 
тууралуу макулдук).    

Миграциялык каттоого кантип турса болот:
1)Чет өлкөлүк жарандын жашаган жерге келгени жөнүн-
дөгү билдирүү-бланкты толтуруу, Аны бул дарек боюнча 
көчүрүп алса болот: www.мвд.рф (мамлекеттик кызмат 
бөлүмүнүн миграция чөйрөсүнөн “Миграциялык кат-
тоо жүргүзүү” деген бөлүмдү тандап алып) 
• Россиянын ИИМинин миграция маселелери боюнча 

Башкармалыгынын  аймактык бөлүмдөрүндө;
• мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү көп функционалдуу бор-

борлордо (МФЦ);
• «Россия почтасы» федералдык мамлекеттик унитардык 

ишканасы (ФГУП «Почта России»).
Билдирүүнүн эки бөлүгүнө теӊ чет элдик жарандын келген 
жери, кабыл алуучу жак жөнүндө жана чет элдик жаран-
дын өзү жөнүндө так маалымат көрсөтүлүшү керек. Кабыл 
алуучу жак-физикалык жак бланкка өзүнүн колун коёт, ме-
кеменин башчысы өз колун коюп, мөөрүн басат.
2) РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруу-
сунун Миграция маселелери боюнча Башкармалыгына бил-
дирүүнү бүт документтердин көчүрмөлөрү менен бирге (ФГУП 
«Почта России»)  Федералдык Мамлекеттик Унитардык “Рос-
сиянын Почтасы” ишканасы аркылуу салып жиберүү керек.
Билдирүүнү РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик 
Башкаруусунун Миграция маселелери боюнча Башкарма-

лыгынын бөлүмүнө  жана Миграциялык Федералдык Борбор 
(МФЦ) аркылуу берүү акысыз болот. Миграциялык Федерал-
дык Борбордун (МФЦ) кызматкерлери Сиздин билдирүүнү ми-
грация маселелери боюнча Башкармалыкка акысыз жөнөтөт.
3) РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруу-
сунун Миграция маселелери боюнча Башкармалыктын,  Ми-
грациялык Федералдык Борбордун (МФЦ) жана “Россиянын 
почтасы” (ФГУП «Почта России») Федералдык Мамлекеттик 
Унитардык ишканасынын кызматкерлери берген  документ-
терди кабыл алгандыгы тууралуу белги коюлган билдирүүдөн 
айрылып алынган бланкты алып өзүӊөрдө сактап жүргүлө.
Жумушка орношкондон кийин миграциялык каттоону 
дайыма эмгек макулдугунун (ЕАЭБ (ЕАЭС) дин жаран-
дары үчүн) иштөө мөөнөтүнө  же төлөнгөн жумушка  па-
тент үчүн төлөмгө жараша узартуу керек!
Эгерде Сиз миграциялык каттоого туруу эрежелерин 
бузсаӊыз, Сиз 5миӊден 7миӊге чейин айып пул төлөп, 
5 жылга кирүүгө тыйуу салуу менен  Россиянын айма-
гынан чыгарылып калышыӊыз мүмкүн. (18.8 берене 
3-бөлүм жана 19.27 берене 3-бөлүм РФнын Админи-
страциялык укук бузуулар боюнча Кодекси (КоАП).

ЖУМУШКА ПАТЕНТ БЕРҮҮ
КМШ (СНГ) өкөлөрүнүн жарандары (ЕАЭБ (ЕАЭС) жаранда-
рынан тышкары-Армения, Беларусия, Казахстан жана Кыр-
гызстан) жумушка кирүү үчүн патент алуулары керек.
РФнын аймагына кирген мезгилден баштап 30 күндүн ичин-
де патент алууга документтерди тапшыруу керек антпесе, 
10000ден 15000 рубльга  чейин айып пул төлөп каласыз.
Патентте көрсөтүлгөн гана адистик менен иштеш керек (Москва 
шаарында, патент алып каалаган адистик менен иштесе болот).
Патентте көрсөтүлгөн адистиктен башка адистик менен 
иштөө 4000-7000 рубльга айыпталат.
Патент РФнын ИИМинин (УВМ ГУ МВД России) Мамлекет-
тик Башкаруусунун Тышкы миграция Башкармалыгынын 
миграция маселелери боюнча бөлүмү  тарабынан гана бе-
рилет. Патент РФнын кайсы жеринен жумуш берилсе, ошол 
гана жерге жарайт.  
Көӊүл бургула: Москва, Москва областы, Санкт-Петербург, 
Ленинград обдасты- булар ар түрдүү региондор!
Патентке документтерди жаран ӨЗҮ гана бере алат. Патент, 
арызды жана керектүү документтерди тапшырган убакыттан 
баштап 10 күндүн ичинде берилет.
Ар бир региондо патент бергенге укугу бар бирден гана мекеме бар:
• Москва шаарында – Көп функционалдуу миграциялык бор-

бор (Многофункциональный миграционный центр)
• Москва обл. – Москва областындагы бириккен миграциялык 

борбор (Единый миграционный центр Московской области)
• Санкт-Петербург жана Ленинград обл. –  Россиянын ИИ-

Минин  Федералдык Мамлекеттик Унитардык ишканасынын 
“Паспорттук-визалык кызматы”  (ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России). 

Патент алуу үчүн төмөнкү документтер керек:
• патент алуу үчүн арыз (арыздын бланкын жана аны толтуруу 

үлгүсүн РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Баш-
каруусунун Миграция маселелери боюнча Башкармалыгы-
нын бөлүмдөрүнөн акысыз алууга болот же https://гувм.мвд.
рф сайтынан “Миграциялык каттоону жүргүзүү” бөлүмүнөн 
алса болот («Осуществление миграционного учета».))

• паспорт жана паспорттун көчүрмөсү
• 3х4 сүрөт түстүү, жылтырак эмес
• миграциялык каттоонун билдирүүсү (регистрация) жана 

анын көчүрмөсү 
• Паспорттун нотариустан тастыкталган орус тилиндеги ко-

тормосу-котормочусу бар нотариалдык кеӊседе жасалат
• кирүү штампы коюлган, “жумуш иштөө” максаты көр-

сөтүлгөн миграциялык карта, жана анын көчүрмөсү
• медициналык жыйынтык жана ВИЧ инфекциясы жок 

деген сертификат-атайын медициналык мекемеден, 
медициналык кароодон өткөндөн кийин берилет

• Таджикистандын жарандары 086 формасындагы 
справканы алып келиши керек

• ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полиси (ДМС)
• орус тилин, Россиянын тарыхын, РФнын мыйзамдарын 

билгендигин тастыктаган документ: СССР дин аймагын-
дагы окуу жайды 01.09.1991-жылга чейин же Россиянын 
аймагындагы окуу жайды 01.09.1991-жылга чейин бүт-
көндүгү тууралу документтин түп нускасы же орус тили, 
Россиянын тарыхы, РФнын мыйзамдары боюнча тестир-
лөөдөн өткөндүгү тууралу сертификат.

Тестирлөө тууралу билүү жана ага жекече даярдануу-
га “Россиялык тесттик консорциум” («Российский тесто-
вый консорциум») деген сайт жардам берет http://testcons.
ru. Сиз тестирлөөдөн өтүп, өзүӊүздү текшерип, өз деӊгээ-
лиӊизди билсеӊиз болот
• 5000 руб.өлчөмүндөгү патент үчүн төлөнгөн бажы 

төлөмүнүн дүмүрчөгү (НДФЛ), Москва шаары бо-
юнча, 4750 руб. Москва областы боюнча, 3800 руб, 
Санкт-Петербург жана Ленинград областтары боюнча.
Төлөмдөрдү Россиянын ИИМинин (ГУ МВД России) 
Мамлекеттик Башкаруусунун реквизиттери боюнча ка-
алаган банкта жасаса болот.

Жумушка алынган патенттин  нукуралыгын Россия-
нын ИИМинин (ГУ МВД России)  Мамлекеттик Башкаруу-
сунун миграция маселелери боюнча Башкармалыктын 
сайтынан: //гувм.мвд.рф “Миграция маселелери боюнча 
кызмат” -“Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок 
адамдардын жумуш иштөөсүн жүргүзүү үчүн берилген па-
тенттердин жана уруксааттардын нукуралыгын текшерүү” 
деген бөлүмдөн текшере аласыӊар.

ЖУМУШКА ПАТЕНТ ҮЧҮН ТӨЛӨМ
Ар бир айдын патент үчүн бажы төлөмү (НДФЛ) төлөн-
гөндө, патент автоматтык түрдө төлөм жасалган мөөнөт-
кө узартылат. Патентте көрсөтүлгөн, жумушка патентти 
алган, убакыттан баштап айлардын эсеби башталат. 
Төлөм жасалган ар бир иштелген ай бүтөрүнө 1 күн кал-
ганда, кийинки ай үчүн төлөм жасалышы керек.  


