КООПСУЗ МИГРАЦИЯ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНАН
ЭМГЕК МИГРАНТЫ ҮЧҮН КЕҢЕШТЕР

Урматтуу дос!
Бул китепче Россия Федерациясында эмгек миграциясында
жүргөн же ал жакка барууга камынып жаткан Кыргыз
Республикасынын жарандарына арналат.
Мында Россия Федерациясына барар алдындагы
даярдыктан өтүп жана баргандан кийин алгачкы айларда
ылайыкташууга жардам бере турган 12 жөнөкөй кадам
сүрөттөлөт. Бул жерден сиз чек арадан өтүү, миграциялык
каттоого туруу, ишке орношуу, медициналык жардам алуу
ж.б. эрежелери жөнүндө биле аласыз.
Бул кеңештерди тутуу менен, сиз өз сапарыңызды коопсуз
кылып жана мыйзам бузууга байланышкан жагымсыз
жагдайлардан оолак боло аласыз.
Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдары тез
өзгөрүп турарын эсиңизге алыңыз. Бул китепчедеги
бардык кеңештер 2022-жылдын май айына карата
мыйзамдарга негизделген.
Колдоо менен,
«Мигранттардын саламаттыгы» долбоорунун командасы

БИРИНЧИ КАДАМ:
АДИСТЕРДЕН КЕҢЕШ АЛЫҢЫЗ.

Эмгек миграциясына кетүүгө
ниеттенген ар бир жаран үчүн
төмөнкүлөр маанилүү:

КР ТИМ ТМД алдындагы
маалыматтык-кеңеш берүү
борборунан.
Бишкек ш.,Токтогул к. №237 \
Жаш вардия бульвары
http://ssm.gov.kg/;
Токтоосуз байланыш адистеринен
1899 телефону аркылуу,

•

Орус тилин жергиликтүү тургундар,
иш берүүчү, мамлекеттик орган
кызматкерлери менен сүйлөшүүгө
жетиштүү деңгээлде билүү;

•

Россиянын миграция, социалдык
жана эмгек мамилелер жаатындагы
мвйзамдары менен негизги
эрежелерин билүү;

•

Өз өлкөдөн чыгып кеткенге чейин
иш берүүчү таап жана аны менен
мыйзамдуу ишке оррношуу
жөнүндө макулдашууга аракет
кылуу;

•

Жердештер, бригадирлер жана
тааныштар болсо да, ортомчулардан
оолак болуу: жалган документтерди
дал ошолор баарынан көп жасашат.
Сиз болсо эмгек эксплуатациясына
жана адам сатуучулук коркунучуна
катуу кабыласыз;

•

Миграция учурунда зарыл бир да
документти колдон сатып алууга
эч болбостугун билүү. Тешкерүү
учурунда чек ара жана укук коргоо
органдары жалган документти
дароо аныктай алат;

•

Биринчи мезгилде турак-жайга,
документ толтурганга жана 2-3 ай
тамак-ашка жеткенге акча болушу
керек.

Эмгек мигранттарына укуктук
жардам көрсөтүүчү бейөкмөт
уюмдардан
(тизмесин http://migranty.org
сайтынан табууга болот);
МигрАзия+ мобилдик
тиркемесинен (PlayMarket-тен
жүктөп алса болот) жана
Мигранттын маалымдамасынан
(AppStore жана PlayMarket-тен
жүктөп алса болот).

ЭКИНЧИ КАДАМ:
ӨЗҮҢҮЗ «КАРА ТИЗМЕЛЕРДЕ»
ЖОК ЭКЕНИҢИЗДИ ТЕКШЕРИҢЗ.
Эгер мурда РФ аймагында куру дегенде бир жолу болсоңуз, «кара
тизмеге» түшпөгөнүңүздү текшерүү зарыл. «Кара тизме» - бул РФ
аймагына кирүүгө тыюу салынган жарандардын тизмеси. Ага РФтин
аймагында кайсы бир мыйзам бузгандык үчүн кабылууга болот. Мигрант
өзү бул туурасында билбеши мүмкүн, себеби «кара тизмеге» киргени
жөнүндө билдирүү РФ мыйзамдарында каралган эмес. Көп учурда РФке
кирүүгө тыюу салынганын мигранттар чек арадан өткөнү жатып билишет.
Мындай учурда чет элдик жарандын артка кайткандан башка аргасы жок.
Өзүңүздү тизмеден эртерээк
текшергениңиз туура.
Муну төмөнкүчө кылсаңыз болот:
РФ ИИМдин маалыматтар
топтомунан (https://мвд.рф/
сервисы-гувм). Бул үчүн анкетаны
толтуруп, өзүңүздүн паспорттогу
маатыматыңызды беришиңиз керек.

КР ТИМ ТМД алдындагы
маалыматтык-кеңеш берүү
борборунан.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Өлкөгө кирүүгө
тыюуну аталган сайт аркылуу онлайн
текшерүү маалыматтык гана мүнөзгө
ээ. Иштин абалы чындыктан өтө
айырмаланышы мүмкүн;

Бишкек ш.,Токтогул к. №237 \
Жаш вардия бульвары
(http://ssm.gov.kg/).

ҮЧҮНЧҮ КАДАМ:
ҮЙДӨ КАЛТЫРЫП ЖАТКАН ЖАШЫ
ТОЛО ЭЛЕК БАЛДАРЫҢЫЗГА ЖАНА
УЛГАЙГАН АТА-ЭНЕҢИЗГЕ БАЙЛАНЫШКАН БАРДЫК ЮРИДИКАЛЫК
МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧИҢИЗ.
Эмгек миграциясына кетер
алдында үйдө калып жаткан жашы
жете элек балдарыңыз жөнүндө
кам көрүңүз! Балаңыз колунда
калып жаткан тууганыңызды
расмий камкорчу кылып
каттатыңыз.

Улгайган ата-энеңизге кам көрүңүз.
Керек болгон учурда, аларды ким
карай турганын туугандарыңыз
менен талкуулаңыз.

ТӨРТҮНЧҮ КАДАМ:
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН
ЧЕК АРАСЫНАН ӨТҮҮ.
Миграциялык карта – РФтин чек арасынан
өткөндө сизге бериле турган биринчи документ.
Ал А жана Б бөлүктөрүнөн турат. А бөлүгүн чек ара
кызматкери алып калат да, Б бөлүгү сизге берилет.
Чек ара кызматкери миграциялык картаны
толтургандан кийин, жеке маалыматтарыңыз туура
жазылганын кылдат текшериңиз.
«Келүү максаты» деген графага сөзсүз «жумуш»
деп жазыңыз. антпесе сиз ишке расмий орношо
албайсыз.
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Кирүү максатын кийинчерээк
оңдоого болбойт. Бул үчүн РФтен чыгып кайра
келиш керек болот.
Миграциялык картанын өзүңүзгө берилген бөлүгүн
жоготпоңуз! Бул РФте расмий жашап жана ишке
орношуу үчүн талап кылына турган негизги
документтердин бири.

БЕШИНЧИ КАДАМ: ТУРАК-ЖАЙ ИЗДӨӨ
ЖАНА ИЖАРАГА АЛУУ.
Турак-жайды расмий ижарага алган маанилүү, себеби анын ээсинин
макулдугу жок сиз миграциялык каттоого тура албайсыз! Турак-жайды
текшерилген кыймылсыз мүлк агенттиктери же сайттар аркылуу ижарага
алган артык! Турак-жай ээси менен сөзсүз жазуу түрүндө келишим түзүңүз.
Ижара келишимине төмөнкүлөр киргизилишине көңүл буруңуз:
•
•
•
•

Турак-жайды ижарага алуунун так
мөөнөтү;
Бир айлык ижара акысынын
суммасы;
Турак-жай менен кошо берилип
жаткан мүлктүн тизмеси жана анын
чыныгы абалы;
Сиз менен бирге бул турак-жайда
жашай турган адамдардын
тизмеси. Эгер алар
алмаша турган болсо,
келишимге кошумча
макулдашуу түзүп, жаңы
тургандардын тизмесин
көрсөтүү керек.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Ижара акысын
турак-жайдын ээсине берген сайын,
акчаны алганы туурасында андан тил
кат алыңыз. Эң коопсуз вариант –
акчаны банктык картага которуп, ал
которууну коштой турган билдирүүгө:
«турак-жай ижарасына _____ айы ___
жылы» деп көрсөтүңүз.
Ижара келишимин түзөр
алдында сизди миграциялык
каттоого тургузуу жөнүндө
турак-жай ээсинин сөзсүз
макулдугун алыңыз!

АЛТЫНЧЫ КАДАМ:
МИГРАЦИЯЛЫК КАТТООГО ТУРУУ.
РФке киргенден кийин 30 күн ичинде
миграциялык каттоого турушуңуз
керек! Эгер сиз 1 эле күнгө кечиксеңиз,
РФке кирүүгө 5 жылдык тыюу
менен сизди мекениңизге чыгарып
жибериши мүмкүн.

Эгер өзүңүз иштеген жерде (чарба
бөлмөсүндө же вагондо) жашасаңыз,
миграциялык каттоого өзүңүздүн
иш берүүчүңүздүн дареги боюнча
турсаңыз болот.

Миграциялык каттоого көп
функциялуу «Мои документы»
(«Менин документтерим»)
борборунда (КФБ) же Миграция
маселелери боюнча башкармалыктын
райондук бөлүгүндө турууга болот.
Мындай борборлор Москванын ар
бир районунда бар. Борборго өзүңүз
жашаган жер боюнча кайрылуу керек.
Даректерин бул жерден табууга болот:
https://md.mos.ru/find-your-dcp/structure/

Баштапкы миграциялык каттоого алуу
«келгендиги тууралуу билдирүүнү»
толтуруу жолу менен жүргүзүлөт.
Баштапкы каттоо менен сиз Россияда
90 күнгө чейин боло аласыз, жана бул
мезгил аралыгында РФте андан узак
жана мыйзамдуу жүрүүгө уруксат берчү
тийиштүү документтерди толтура
аласыз. Бирок калган күндөр үчүн сиз
эмгек келишимин түзүп, миграциялык
каттооңузду узартыңыз керек. Бир эле
күнгө кечиктирсеңиз, сизди РФтен
мекениңизге чыгарып, кайра кирүүгө 5
жылдык тыюу салынышы мүмкүн;

Миграцияга каттоого туруу үчүн өзүңүз
жашаган турак-жай ээси менен бирге
келишиңиз керек. Паспортуңузду (эгер
чет элдик паспорт болсо, нотариус
тастыктаган орусча котормосун алдын
ала камдап алыңыз), миграциялык
картаңызды, турак-жай ээсинин
паспортун жана анын турак-жайга
ээлик укугун тастыктоочу документин
көрсөтүү талап кылынат.

Миграциялык каттоо эмгек
келишиминин же иш аткаруу\кызмат
көрсөтүү жөнүндө келишимдин
мөөнөтүнө (бирок 1 жылдан ашык эмес)
баштапкы миграциялык каттоо сыяктуу
эле узартылат. Түзүлгөнүн тастыктоочу
миграциялык кызматтын мөөр
коюлган өз келишимиңизди да кошо
тиркөө зарыл болот. Миграциялык
кызматтын мөөрү жок келишим
жараксыз, жана миграциялык каттоону
узартууга болбойт!

ЖЕТИНЧИ КАДАМ:
МЕДИЦИНАЛЫК КАМСЫЗДОО АЛУУ.
Ыктыярдуу медициналык камсыздоого акы
төлөнөт, баасы зарыл кызматтарды тандоодон
баштап ден соолук абалына чейинки көп
факторлорго жараша болот. Эң төмөнкү наркы
жылына 1 500 – 2 000 рубль түзөт.

Ыктыярдуу медициналык
камсыздоо полиси (ЫМК) —
бул тандап алынган камсыздоо
программасы боюнча
медициналык кызматтарды
пайдалануу үчүн полис.

ЫМК полисин РФке кеткенге чейин же
РФтин аймагына кирген күнү түзүү зарыл.
Муну аэропортто, каалаган байланыш
бөлүмүңдө же почтада кылса болот. ЫМК
полиси РФке кирген мөөнөттөн тартып куру
дегенде 3 айга жарактуу болушу керек. ЫМК
полиси жок Эмгек келишимин түзүү мүмкүн
эмес! ЫМК полисинин жоктугу Россия
Федерациясынан чыгарып жибергенге
чейинки административдик жоооп тартууга
алып келет.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: РФ чек арасынан өтүүдө жана РФ аймагында
жүргөндө ЫМК полиси жок болушу сизге 2 000 рублан 7 000
рублга чейин айып салууга жана, мүмкүн, сизди депортациялоо
жана «кара тизмеге» киргизүүгө негиз болот.

СЕГИЗИНЧИ КАДАМ.
ДАКТИЛАСКОПИЯЛЫК КАТТОО
ЖАНА СҮРӨТКӨ ТҮШҮҮ.
Дактилоскапиялык катоо –
бул жарандардын манжа изин
каттоо үчүн тапшыруусу.

Баардык чет өлкөлүк жарандар
2021 жылдын, 29 – декабрынан тарта
Россия Федерациясына кирген учурда
милдеттүү түрдө дактилоскопия
жана сүрөткө түшүү зарыл. Эмгек
мигранттар РФна кирген учурдан
30 күн ичинде өтүүгө милдетүү.
Кызмат акысыз көрсөтүлөт.

Дактилоскопияны катталган жердин
ИИМнин аймактык бөлүмүнөн
өтүүгө мүмкүн. Ошондой эле
Москвада кийинки дарек менен Көп
функциялдуу миграциондук борборго
кайрылса болот (КФБ) Москва ш.
Вороновское а. Варшав шоссеси,
64 -километр, 1- үй-ээлиги, 47 - имарат.
(сайт – https://mc.mos.ru/ru).

Процедуранын соңунан кийин
чет өлкөлүк жаранга тастыктоочу
документ – капталган бланк (карта)
сүрөтүү жана ээсинин жүктөлгөн
маалматы менен берилет.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ:
Айтылган документ мөөнөтсүз!
Тактап айтканда милдетүү
мамлекеттик дактилоскапиялык
каттоо жана сүрөткө тартуу бир
гана жолу тапшырылат жана Россия
Федерациясына кирип чыгууга көз
каранды эмес.

ТОГУЗУНЧУ КАДАМ:
МЕДИЦИНАЛЫК ТЕКШЕРҮҮ.
РФнын аймагында
легализациялануу
үчүн чет өлкөлүк
жарандын банги
зат колдонбогонун,
АИВ – инфекциясы,
кургак учук жана
башка жыныстык
жол аркылуу
берилүүчү кээ бир
инфекцияларды
жоктогон
медициналык
текшерүү
жыйынтыгы керек.

Аны алуу үчүн Россия Федерациясынын
аймагында жайгашкан медициналык
мекемеден медициналык текшерүүдөн
өтүү керек. Божомолдоо баасы 30005000 рубль түзөт.
Текшерүүдөн өтүү үчүн паспорт,
анын нотариалдык бекитилген
орусча котормосу менен көчүрмөсү,
миграциондук карта көчүрмөсү менен
жана ошондой эле миграциондук
катоодон өткөндүгүгүнүн билдирмеси
жана анын көчүрмөсү керек.
Медициналык комиссиянын
жыйынтыгы 3-5 иш күндөрдөн
кийин берилет.

ОНУНЧУ КАДАМ:
ИШКЕ ОРНОШУУ ЖАНА ЭМГЕК
КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮ.

30

РФке келгенден кийин бул өлкөнүн
аймагында жумуш издөөгө 30 күн берилет.

Жумуш берүүчүдөн сиз менен сөзсүз
эмгек келишимин же иштерди
аткаруу\кызмат көрсөтүү жөнүндө
келишим түзүүнү талап кылыңыз.
Эгер иш берүүчү сиз менен жазуу
түрүндө келишим түзүүдөн баш тартса,
демек, сизди алдап кетүү же эмгек
эксплуатациясына кабылтуу коркунучу
бар – башка жумуш издеңиз.

Эмгек келишимин түзүүдө кийинки
документтерди берүү талап
кылынат: паспорт, миграциялык карта,
эмгек китеби, билимиңиз жөнүндө
документ (эгер бул вакансия тийиштүү
квалификацияны талап кылса), ЫМК
полиси, ИНН, ЖЭКП (СНИЛС).

ЖЭКП (СНИЛС) – бул жеке
эсептин кепилдик номери. ЖЭКП
(СНИЛС) пенсияны түзүүгө керек.
ЖЭКП (СНИЛС) алуу үчүн Россия
Федерациясында Пенсиялык фондунун
каалаган аймактык органына (РПФ),
о.э. эгер ПФР менен КФБ ортосунда өз
ара аракеттешүү турасында келишим
түзүлгөн болсо, КФБга кайрылуу зарыл.
Салык кызматы бөлүмүнөн салык
төлөөчүнүн идентификациялык
номерин ИНН) алууну унутпаңыз.
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Иш берүүчү
сиздин паспортуңузду, миграциялык
картаңызды ж.б. документтериңизди
алып коюуга акысы жок! Келишим
түзүү үчүн сиз документтердин
көчүрмөсүн берип, түп нускасын
көрсөтүшүңүз керек.
Ишке орношкондон кийин өз атыжөнүңүз көрсөтүлүп жумуш берүүчүнүн
мөөрү коюлган бардык документтерди:
өткөрмөк (пропуск), коштоочу кагаз
(накладная), коопсуздук техника
боюнча журнал, иш графиктери,
иштеген жерден сүрөттөр, маяна
төлөө туурасында сүйлөшүүлөрдүн
аудио\видео жазуулары, тил каттар,
акча алуу туурасында кат алышуулар,
иш ирети (смена), аткарылган иштер
жана төлөмдөрдү алуулар жазылган
сиздин жеке күндөлүгүңүз – баарын
чогулта жүрүңүз. Булардын эмгек
укуктарыңызды коргоп жана эмгек
акысы боюнча карыздарды алууда
пайдасы тиет.

Эмгек келишими боюнча иштөөдө сиз
медициналык милдеттүү камсыздоо
полисин (ММК) түзө аласыз. Бул акысыз
медициналык жардам алууну сизге
кепилдейт. Бул үчүн медициналык
камсыздоо уюмун тандаңыз. Эреже
катары, муну өзүңүз жашаган жердеги
бейтапканадан кылса болот. Сизге
паспорт, жеке эсептин кепилдик
номери (ЖЭКП (СНИЛС)), эмгек
келишими, миграциялык каттоого
тургандык жөнүндө билдирүү же анын
көчүрмөсү керек болот.

ОН БИРИНЧИ КАДАМ:
ЭМГЕК МИГРАНТЫНЫН КЕПИЛДЕЛГЕН
СОЦИАЛДЫК ПАКЕТИ.
РФте сиз төмөнкүлөр боюнча
социалдык кепилдиктерге
укуктуусуз:
•

Оору боюнча (оорулуунун
баракчасы боюнча төлөмдөр);

•

Балалуу болууга байланыштуу
(декреттик, балдардын төлөмдөрү);

•

Кырсыктар же кесиптик оорулар
боюнча;

•

Жумушчу каза тапкан учурда;

•

Медициналык милдеттүү
камсыздоо полисин (ММК) алууга.

Бул социалдык пакет сиз эмгек
келишими боюнча иштеген учурда гана
берилет. Аны алуу үчүн иш берүүчүгө,
о.э. көп функциялуу мамлекеттик
кызмат көсөтүү борборлоруна (КФБ)
кайрылышыңыз керек.

ОН ЭКИНЧИ КАДАМ: ПОЛИЦИЯ
КЫЗМАТТЕРИ МЕНЕН ӨЗ АРА АРАКЕТ
ЖАНА ЫЛАЙЫКТАШУУ (АДАПТАЦИЯ).
Полиция кызматкерлеринен коркуунун кереги жок, бирок
алар менен баарлашууда өз укуктарыңызды билүү зарыл.
Сизге кайрылууда полиция
кызматкерлери төмөнкүлөргө
милдеттүү:

Төмөнкүлөрдү дайыма
өзүнүз менен кошо ала
жүрүшүңүз керек:

•

•
•
•

•
•

Өз наамын, кызматын, аты-жөнүн
билдирүү;
Сиздин талабыңыз менен өз
күбөлүгүн көрсөтүү;
Документтерди текшерүү себебин
жана максатын түшүндүрүү
(«Полиция жөнүндө» мыйзамдын
5-беренеси, 4-п.).

•

Паспорт;
Миграциялык карта;
Миграциялык каттоого тургандык
жөнүндө билдирүү;
Ыктыярдуу же милдеттүү
медициналык камсыздоо жөнүндө
күчкө ээ полис (ЫМк же ММК).

РФтин аймагына киргенден кийин миграциялык документтердин бардык
беттеринин көчүрмөсүн жасап алууну кеңеш кылабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо,
аларды нотариустан тастыктатып алган жакшы. Мындай учурда документтер жоголуп
же бузулуп калса, кайра калыбына келтирүү оңой болот.

Миграциялык документтер
жоголуп кетсе, кайда
кайрылуу керек:
•

Миграциялык карта жоголсо, үч
күндүк мөөнөттө РФ ИИМ ББнын
миграция маселелери боюнча
башкармалыгына кайрылыңыз;

•

Миграциялык каттоого
тургандык жөнүндө билдирүү
– РФ ИИМ ББнын миграция
маселелери боюнча
башкармалыгына кайрылыңыз;

•

ЫМК полиси жоголсо, сизге
полус берген камсыздоо
уюмунун кеңсесине баруу керек.
Эгер уюмдун аталышы эсиңизде
жок болсо, жөн эле башка полус
сатып алууга болот;

•

Паспортуңуз жоголсо,
биринчи кезекте жергиликтүү
полиция бөлүмүнө (паспорт
жоголгон райондогу) паспорт/
миграциялык карта жоголгону
тууралуу арыз менен кайрылуу
керек. Андан соң документти
калыбына келтирүү үчүн өз
өлкөңүздүн элчилигине же
консулдугуна кайрылуу керек.

Эгер РФте жүрүүгө уруксат берүүчү
документтериңиз жок болсо же аларды
кайра калыбына келтирбесеңиз, сиз
РФ мыйзамдарын бузуучу болуп
эсептелесиз жана административдик
жоопко тартыласыз. Демек, эгер
ИИМ, ФМК кызматкерлери сизден
документтериңизди көрсөтүүнү талап
кылып, бирок сизде документтер жок
болуп чыкса, сиз административдик
жоопко тартылып, ал турсун, РФтен
чыгарылып жана кийинки жолу
кирүүгө сизге тыюу салынышы мүмкүн.
Административдик
майда укук бузууларга
карата этият болуңуз.
Россияда коомдук жерлерде тамеки
чегүүгө жана ичимдик ичүүгө, о.э.
жолду уруксаты жок жерден өтүүгө
тыюу салынганына көңүл буруңуз.
Полиция Россияда мындай тартип
бузууларга кыйла кылдат көз салат.
Сизге 500 рублдан 1 000 рублга чейин
айып салынышы мүмкүн. Эгре мындай
тартип бузуу эки же андан көп болсо,
«кара тизмеге» түшүп калышыңыз
ыктымал.

Эгер улуттук, диний же башка белгиңиз боюнча
куугунттука, кол салуу же кемсинтүүгө дуушар
болсоңуз, өз укуктарыңызды ачык чыр-чатакка
баруусуз коргоого аракет кылыңыз. Кыйкырбаңыз,
кармашып мушташпаңыз, жосунсуз сөздөрду айтпаңыз.
Мүмкүн болушунча дароо 112 же 102 номерине чалып,
сизге кол салынганын жана полиция талап кылынарын
айтыңыз. Турган жериңиздин дарегин, аты-жөнүңүздү
жана жарандыгыңызды атаңыз.

ОН ҮЧҮНЧҮ КАДАМ:
СИЗ МЕНЕН БИРГЕ РОССИЯ
ФЕДЕРАЦИЯСЫНА КЕЛГЕН ҮЙ-БҮЛӨ
МҮЧӨЛӨРҮНҮН УКУКТАРЫ.
ЕАЭБ өлкөсүнүн эмгекчи жаранынын мүчөсү болуп:
күйөөсү же аялы, ата-энеси жана жашы жете элек
балдары эсептелет. Сиз менен бирге Россияда турган
үй-бүлө мүчөлөрүңүз, анын ичинде жашы жете элек
балдарыңыз да каттого туруп жана сизде бар эмгек
келишиминин же макулдашуунун негизинде каттоо
узартылышы керек.

ОН ТӨРТҮНЧҮ КАДАМ:
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН
МЫЙЗАМДАРЫ.
РФ мыйзамдары АИВ (ВИЧ)-позитивдүү чет элдик жарандардын
өлкөгө кирип жана жүрүүсү боюнча чектөөөрдү камтыйт:
•

Чет элдик жарандардан АИВ-инфекциясы аныкталган
учурда, алар өлкөдөн чыгарылышы керек. Мындай чектөө
үй-бүлө мүчөлөрү (жубайы, балдары, ата-энеси) РФтин
жараны болсо, же чет элдик жаран РФтин аймагында
туруктуу жашоочу болсо гана тиешелүү эмес;

•

Депортацияланган учурда сизди «кара тизмеге»
киргизиши мүмкүн, б.а. сиз Россияга эч качан мыйзамдуу
кире албайсыз.

Сиз билишиңиз керек болгон Россия мыйзамдарынын дагы
башка өзгөчөлүктөрү бар:
•

Бир жыныстуу никелер Рссияда
кылмыштуу деп эсептелбейт,
бирок ЛГБТ коомчулуктарына
карата өлкөдө бөлүп-жаруу жана
кемсинтүү деңгээли жогору;

•

Секс-бизнес уюштуруу, сойкулук
жайларды түзүп, аларга
жарандарды тартуу жана жашы
жете электер менен сексуалдык
мамиле куруу Россияда
кылмыш болуп эсептелип,
мындай аракеттер үчүн кылмыш
жазасына тартылат;

•

Сексуалдык кызмат
көрсөткөндүк үчүн
административдик жоопко
тартуу каралган (айып пул төлөө,
мажбурлап иштетүү ж.б.), бул
да РФтин чегинен чыгарып
жиберүүгө негиз боло алат.

ПАЙДАЛУУ ДАРЕКТЕР
ЖАНА ТЕЛЕФОНДОР:
Бирдиктүү шашылыш жардам каналы
112 (стационардык же мобилдүү
телефондон) – өзгөчө кырдаал, өмүргө
жана ден соолукка коркунуч жаралган
учурда.
Migrussia.ru – ««Миграция и мигранты:
информационный портал» («Миграция
жана мигранттар: маалымат порталы»):
мигранттарды адаптациялоо, аларды жана
алар менен иштөөчү адистерди укуктук
колдоо боюнча кеңештер.
«МигрАзия+» – эмгек мигранттары жана
алардын үй-бүлөлөрү ЕАЭБ жана КМШ
жарандары үчүн мобилдүү тиркеме (Android үчүн).
гувм.мвд.рф – РФ ИИМдин Миграция
маселелери боюнча башкы
башкармалыгынын расмий сайты.

Москва областы боюнча
https://увм.50.мвд.рф
8 (926) 224 74 28
Иммиграциялык көзөмөл уюштуруу
боюнча бөлүм
Москва ш. боюнча
8 (495) 959 63 28
Москва областы боюнча
8 (495) 623 67 64
Мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча
көп функциялуу борборлор (КФБ)
КФБ бирдиктүү маамат кызматы:
8 (812) 573 90 00
Москванын КФБ тизмеси:
https://md.mos.ru/

trudvsem.ru – Россияда иштөө: Эмгек жана
иш менен камсыздоо боюнча федералдык
кызматтын жалпы россиялык вакансиялар
топтому.

Москва шаарынын «Калкты иш менен
камсыздоо борбору» МКБ
https://czn.mos.ru/
8 (495)705 75 75

онлайнинспекция.рф – эмгек укуктарын
коргоо маселелери боюнча электрондук
кайрылууларды кабыл алуу үчүн Эмгек
жана иш менен камсыздоо боюнча
федералдык кызматтын порталы.

Мамлекеттик эмгек инспекциясы
(эмгек укуктары бузулган учурда)

russia.study – чет элдик жарандарды РФ
ЖОЖдо окууга тандоо үчүн Билим берүү
жана илим министрлигинин расмий
сайты.
Мамлекеттик уюмдар
Москва шаарынын Улуттук саясат
жана аймактар аралык байланыш
департаменти
https://www.mos.ru/depnpol/
depnpolinfo@mos.ru
8 (495) 633 60 91, 8 (495) 633 60 92
Россия ИИМ ББнын миграция
маселелери боюнча башкармалыгы
Москва ш. боюнча
https://77.мвд.рф/ms
8 (495) 587 07 87

Москва ш. боюнча
git77.rostrud.ru
8 (495) 343 91 90
Москва областы боюнча
git50.rostrud.ru
8 (495) 343 99 54
Прокуратура (чет элдик жарандардын
укугун коргоо, расмий трараптардын
мыйзамсыз чечимдери менен
аракеттеринин үстүнөн арыз берүү)
Москва ш. боюнча
mosproc.ru
8 (495) 683 68 74
Москва областы боюнча
mosoblproc.ru
8 (495) 628 27 88

ПАЙДАЛУУ ДАРЕКТЕР
ЖАНА ТЕЛЕФОНДОР:
Адам укуктары боюнча ыйгарым өкүл
(чет элдик жарандары мамлекеттик орган
кызматкерлери тарабынан сакталышына
көзөмөл)
Москва ш. боюнча
http://ombudsman.mos.ru/
8 (495) 957 05 85
Москва областы боюнча
https://upch.mosreg.ru
8 (495) 650 20 38
Саламаттык сактоо боюнча комитет же
департамент (медициналык жардам алуу
жагынан кыйынчылыктар)
Москва ш. боюнча
8 (495) 777 77 77
Москва областы боюнча
8 (498) 602 03 01
Шаардык тез жардам станциясы
03, мобилдүү телефондон – 103
Полиция
02 сстационардык телефондон,
102 же 112-2 – мобилдүү телефондон
Жоголгон документтердин шаардык
борбору, Москва ш. (паспорт же башка
документтер жоголгон учурда – табылга
столу)
8 (495) 694 86 20
8 (495) 694 99 57
8 (495) 200 99 5
Россия ИИМ ББнын чет элдик
жарандарды убактылуу кармоо борбору
Москва ш. боюнча
64-км Варшавского шоссе, пос.
Вороновское, д. Сахарово
8 (495) 633 32 83,
8 (495) 633 32 80
Москва областы боюнча
Городское поселение Егорьевск,
д. Костылёво, стр. 107
8 (49640) 56 3 07

Москва шаарынын жана Москва
областынын коомдук уюмдары
«Гражданское содействие»
(«Жарандык көмөк») комитети
(укуктук жардам)
www.refugee.ru
8 (495) 681 18 23
Кызыл Кресттин маалымат-кеңеш берүү
борбору (чет элдик жарандарга жана
жарандыгы жок адамдарга кеңеш берүү)
Красный Текстильщик көчөсү, үй № 15
(кабыл алуу терезеси)
8 (800) 333 00 16
spbredcross.org
Tong Jahoni ((укуктук жардам)
Москва ш., Казаков к., үй № 8, кур. 2,
“ВайТай” подъезди, 4-кабат, 5-бөлмө
+7 (926) 834 76 02
https://www.facebook.com/
Tong-Jahoni-494874217251390/
Движение «За права человека»
(«Адам укуктары үчүн») кыймылы
http://www.zaprava.ru/about/
Москва шаарынын юристтер
ассоциациясы
(Акысыз кызматтар: Миграциялык
документтерди түзүү боюнча кеңеш.
Акы төлөнүүчү кызматтар: Укук
коргоо органдарында жана соттордо
кызыкчылыктарын коргоо)
http://www.mos-yurist.ru/pages/page/pomosch_migrantam
Россиянын Мигранттар федерациясы
Токтоосуз байланыш телефондору:
+7 (495) 778 3288,
+7 (963) 997 4210,
+7 (926) 130 7500
https://www.fmr-online.ru/
Кыргызстандын РФте элчилиги
Москва ш., Большая Ордынка к., 64
8 (499) 237 48 82б (499) 237-65-65

Үйдө жана миграцияда өзүңүзгө
сак болуңуз!
Сизди баалап, ойлон жана жакшы
көргөн адамдар бар!

