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В памятке представлены практические рекомендации по соблюдению приехавшими в Лысьвенский городской округ Пермского края иностранными гражданами (лицами без гражданства)
норм миграционного законодательства РФ, адреса и телефоны:
отдела по вопросам миграции ОМВД России по Лысьвенскому
городскому округу, национальных общественных объединений,
а также перечень нормативных актов, действующих в миграционной сфере.
Уважаемый гость!
Мы рады, что Вы приняли решение посетить Россию страну с богатым культурным и историческим наследием.
Данная памятка поможет Вам ознакомиться с основными
правилами законного пребывания на территории нашей страны:
порядком пересечения границы, постановки на миграционный
учет, оформления права на труд (разрешение на работу или патент).
Воспользуйтесь данной памяткой для понимания и соблюдения российских миграционных правил.
Просим не нарушать российские законы и желаем приятного пребывания в России!
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Краткая характеристика
Лысьвенского городского
округа
город
в
Пермском крае административный центр Лысьвенского городского округа (до 1 декабря 2011 года — Лысьвенского муниципального района и Лысьвенского городского поселения).
По итогам переписи 1989 г. в Лысьве по числу жителей преобладают русские (92,3 %), вторая по численности населения национальность — татары (4,8 %), численность населения других
национальностей не превышает 1 %.
Город Лысьва расположен в северной части округа, в 206 км
к востоку от г. Перми, в непосредственной близости от
пересечения автодороги краевого значения Кунгур-Соликамск,
связывающей восток края с Пермью, и от железной дороги
Чусовская-Кузино. Площадь города 26,4 кв. км, население 64038 человек. Город находится на реке Лысьва.
По западной части Лысьвенского городского округа
проходит автодорога краевого значения Соликамск - Кунгур,
дающая выход к краевому центру, от нее отходят автодороги до
с. Канабеки и д. Аитково. Удаленность от краевого центра – 156
км. До всех населенных пунктов округа осуществляется
регулярное автобусное сообщение. Основой транспортной сети
городского округа является железная дорога Калино-Бердяуш
(однопутная,
неэлектрифицированная,
с
регулярным
пассажирским сообщением).
Лысьвенский городской округ – один из немногих
восточных районов Пермского края, имеющих прямое
транспортное (железнодорожное) сообщение со Свердловской
областью. В целом сложившаяся транспортная инфраструктура
муниципального образования (наличие железной дороги,
автодороги краевого значения) положительно влияет на
формирование благоприятного инвестиционного климата
Лысьвенского городского округа.
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Население округа на 01 января 2016 г., по данным
Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю – Пермьстата, составило 74371
человек, в том числе 45,07% общего населения – мужчин и 54,93
% – женщин.
Среднесписочная численность работающих на учтенных
крупных и средних предприятиях муниципального образования
за 2015 г. составила 15674 человек. Анализ численности
работающих в разрезе основных видов экономической
деятельности свидетельствует о том, что наибольшая доля на
конец 2015 г. приходится на предприятия обрабатывающих
производств (50 % или 7838 чел.), образование (14,6 % или 2286
чел.), здравоохранение и предоставление социальных услуг (10,2
% или 1595 чел.). В течение 2015 г. на крупные и средние
предприятия и организации городского округа было принято на
работу 5654 человек, из них 272 человека – на вновь введенные
рабочие места.
Лысьва - один из важнейших промышленных и культурных
центров Прикамья (5-е место по численности населения и объѐму
промышленной продукции).
1. Рекомендации по соблюдению норм общественного поведения
Уважаемые гости, пожалуйста,
помните, что, приезжая в Лысьвенский городской округ, Вы получаете
замечательную возможность наравне с
коренным населением округа пользоваться созданными ими благами, промышленной, социальной, культурной инфраструктурой,
а также рынком труда. Но не стоит пытаться устанавливать свои
правила жизненного уклада, проявлять пренебрежение местными
обычаями и нравами.
Несмотря на терпимое, уважительное отношение к окружающим, русское население почитает свои традиции, образ жизни,
понятие Родины, которые защищает на протяжении многих столетий. Важнейшей стороной внутреннего духовного мира рус5

ских людей является справедливость, поэтому злоупотребление
терпением уральцев может вызвать волну негативной реакции,
которую будет сложно остановить как национальным старейшинам, так и местным властям.
Во избежание возникновения конфликтных ситуаций и повышения эффективности взаимного общения предлагаем Вашему
вниманию следующие добрые советы.
Общие рекомендации:
•
изучайте и совершенствуйте степень владения русским
языком;
•
расширяйте круг знакомств и социального общения с местными жителями на работе и по месту жительства. Это поможет
лучше понимать окружающих людей, эффективно решать возникающие вопросы;
•
установите контакт с местными национальными общинами. Их лидеры обладают признанным авторитетом, взаимодействуют с местной властью, знакомы со спецификой проблем, возникающих у мигрантов, и готовы прийти Вам на помощь, выступить в качестве Ваших представителей в контактах с властными
структурами;
• избегайте любых контактов и взаимоотношений с криминальными группами, экстремистскими организациями, обещающими быстрое решение всех Ваших проблем незаконными способами. В случае причастности к экстремистской деятельности
против Вас будет настроено не только все коренное местное населении, но и мирно проживающие с ним Ваши соотечественники.
Особенности межличностного общения:
• проживая по соседству с местными жителями, для поддержания доброжелательных отношений, желательно здороваться
при встрече, оказывать помощь старикам и детям, соблюдать
чистоту и порядок в местах общего пользования и Вашего проживания. Уважение у окружающих вызывает аккуратная одежда.
Доверие вызывают люди, имеющие работу и занимающиеся трудом;
• в русской культуре принято уважительное отношение не
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только к старшим по возрасту людям, но и к женщинам. Женщины имеют равные права с мужчинами и активно участвуют в общественной жизни. Но, даже несмотря на равноправие принято,
чтобы мужчины выражали особое уважение к женщинам, например, уступали им первым дорогу, сидячее место в транспорте.
Пренебрежение данными правилами вызывает негативную реакцию окружающих. Праздничные застолья не предусматривают
разделение за столом мужчин и женщин или нахождение их в
разных помещениях. Неприличным считается пристальный
взгляд в сторону женщины. В обществе, хотя и не пользуется
одобрением излишне открытая одежда, к этому принято относится сдержанно. В случае несовпадения традиции не следует реагировать агрессивно, лучшим ответом будет отвернуться в другую
сторону. Неприемлемым считается нахождение в излишне открытой одежде в помещениях религиозного культа, на работе, в
административных зданиях, в гостях на территории дома людей,
традициям которых противоречит данный стиль одежды или ее
ношения;
• неприличным поведением считается громкая речь особенно
по телефону в публичных местах: парках, кафе, кинотеатрах, на
улице, в общественном транспорте. Вызывает негативную реакцию окружающих громкая национальная музыка, доносящаяся из
окон автомобилей, квартиры или дома проживания приезжих;
• в присутствии коренных жителей даже между собой, желательно вести разговор на русском языке;
• при встрече с незнакомыми людьми на улице не принято
пристально смотреть в упор в глаза, это может быть расценено
как проявление вызывающего поведения или агрессии. Однако
при индивидуальном общении, особенно при ответах на вопросы
в сложной жизненной ситуации, ценится прямой взгляд, без отведения глаз;
• в случае возникновения неловкой паузы при встрече
взглядами с незнакомым человеком, для разрядки эмоционально
напряженной ситуации желательно с доброжелательным выражением лица произнести нейтральную вежливую фразу, например, поздороваться. Подобное поведение не считается чем-то самоуничижительным, а наоборот свидетельствует об уверенности
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в себе и наличии жизненной мудрости;
• не допускается курение в общественных местах, в том числе на остановках автотранспорта, детских площадках, лестничных клетках и так далее;
• не допускается распитие спиртных напитков в публичных
местах, в том числе на улице, в парках. Вызывает общественное
осуждение нахождение в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения;
• не допускается употребление наркотических веществ, в том
числе насвая.
Что делать в случае конфликтной ситуации?
• В случае возникновения бытового конфликта не пытайтесь
решить его силой или агрессивным воздействием, не пытайтесь
собирать для этого группу поддержки. Ответная реакция по своей
силе может быть непредсказуема. Необходимо учитывать, что у
незнакомого местного жителя могут появиться многочисленные
сторонники, готовые принять участие в развитии конфликта.
Помните, что среди любых народов, также среди местного населения, встречаются непорядочные, некультурные, агрессивные
люди. Их неправильное поведение обществом порицается. В случае аналогичного поведения, даже в ответ на неправомерные действия, Вы встанете на один уровень с нарушителями общественного порядка и вызовете общественное порицание вне зависимости от того, кто изначально виноват в произошедшем конфликте;
• в случае возникновения продолжительного бытового конфликта попытайтесь воспользоваться для его разрешения помощью нейтрального посредника. В качестве такового может выступить лидер национальной диаспоры, представитель местного
населения, который может за Вас поручиться. Это может быть, к
примеру, работодатель или сосед по месту жительства, с которым
Вам удалось наладить дружеские доверительные отношения.
В случае угрозы жизни, здоровью, оскорбления национального достоинства сразу же обращайтесь за помощью в правоохранительные органы.
Если возник конфликт между детьми, в том числе между
детьми разных национальностей, его необходимо разрешать с
8

участием родителей и не пытаться самостоятельно наказать
обидчиков.
В случае затруднения или невозможности компромиссного
решения конфликта нужно обращаться в правоохранительные органы;
•
в случае возникновения конфликтных ситуаций на автотранспорте или в дорожной ситуации наиболее мудрой линией
поведения будет уступка в самом начале конфликта, пока он не
приобрел принципиального характера. Помните, что в эмоциональном споре уступает мудрый, поскольку он таким образом сохраняет свое время, позитивный жизненный настрой и не допускает нежелательных последствий.
В случае если дорожно-транспортный инцидент (авария) уже
произошел, крайне нежелательно пытаться собирать многочисленную группу поддержки - это приведет к обострению конфликта. Разрешение конфликта следует доверить компетентным специалистам (аварийные комиссары, ГИБДД, адвокат, суд);
•
в русской культуре не приняты жертвоприношения с
причинением смерти животным. Умерщвления жертвенных животных, осуществляемые последователями ислама, не допускаются там, где это могут увидеть дети, а также в публичных местах;
• в любой, даже самой сложной жизненной ситуации не забывайте Вашу главную цель нахождения на Лысьвенской земле:
честно заработать средства для себя и своей семьи, организовать
честный бизнес, возможно, получить образование, стать уважаемым членом общества. Постарайтесь, чтобы Ваши действия не
противоречили Вашим целям, и тогда общественное мнение и закон всегда будут на Вашей стороне.
2. В помощь мигранту, прибывшему в Российскую Федерацию в безвизовом порядке и желающему осуществлять
трудовую деятельность на территории Пермского края
Если Вы решили поехать в Россию, то Вам необходимо определиться со сроком и целью поездки: обучение, работа, в личных целях. От этого будет зависеть, какие документы необходи9

мо оформить для законного пребывания на территории Российской Федерации.
3.1.Особенности осуществления трудовой деятельности
иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента
Возможность осуществления трудовой деятельности на
основании патента.
Патент – это документ, подтверждающий право иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, осуществлять трудовую
деятельность.
ВОПРОС

ОТВЕТ

Любому иностранному гражданину,
Кому
выда- прибывшему в Российскую Федерацию (РФ)
в порядке, не требующем получения визы,
ется патент?
достигшему 18-ти летнего возраста.
Иностранный гражданин имеет право
осуществлять трудовую деятельность на основании патента как у физических, так и у
юридических лиц, а именно:
- граждан РФ – для обеспечения личных,
домашних и иных подобных нужд, не свяГде (у кого)
занных с предпринимательской деятельноможно работать
стью;
по патенту?
- юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей;
- частных нотариусов;
- адвокатов, учредивших адвокатский
кабинет;
- иных лиц, чья профессиональная дея10

тельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
- Азербайджан;
Гражданам
- Молдова;
каких государств
- Таджикистан;
для работы тре- Узбекистан;
буется получение
- Украина
патента?
- Армения;
Гражданам
- Беларусь;
каких государств
- Казахстан
для работы НЕ
- Киргизия;
требуется получение патента?
В
течение
Тридцать календарных дней со дня
какого
времени
необходимо полу- въезда в Российскую Федерацию.
чить патент?
1. Заявление о выдаче патента.
Какие документы необходи2. Документ, удостоверяющий личмы для получения
ность и признаваемый РФ в этом качестпатента?
ве.
3. Миграционную карту с указанием
работы как цели визита в РФ и с отметкой
органа пограничного контроля о въезде в РФ
или с отметкой отдела по вопросам миграции
ОМВД России о выдаче указанной миграционной карты.
4. Действующий на территории РФ
на срок осуществления трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный с
медицинской организацией, находящейся в
субъекте РФ, на территории которого ино11

странный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность. ( Куда обращаться : В страховую организацию, действующую на территории Пермского края).
5.Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также
сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), выданные определенными медицинскими организациями:
- ГКУЗ "Пермский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"- г. Пермь, ул.
Свиязева, д. 21.
6. Сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства РФ.
Перечень организаций на базе которых
проводится комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации:
ООО "Азимут Сервис" Пермский край
Пермь 614007,г.Пермь, ул.Сибирская,48/2
директор Липин Николай Иннокентьевич
8(342)212-55-35, (342)212-78-26, comazimut@yandex.ru
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ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский университет"ПГНИУ Пермский край Пермь
614990, г. Пермь,ул.Букирева,15 ректор Макарихин
Игорь
Юрьевич
8(342)2396435,8(342)239-64-07,pamc@psu.ru
Пермский национальный исследовательский политехнический университет Пермский край Пермь. 614990, Пермский край, г.
Пермь, Комсомольский проспект, д. 29,
Главный корпус, офис 329, Шевченко Ольга
Анатольевна
+7
9222422484,
+7
9519318117,
osh@pstu.ru
7. Документы о постановке на учет по месту пребывания (регистрация). ( Куда обращаться: отдел по вопросам миграции
ОМВД России по ЛГО).
Патент выдается на срок от одного до
Срок действия патента и двенадцати месяцев территориальным оргаправила его про- ном ФМС России не позднее десяти рабочих
дней, со дня принятия заявления о его выдадления
че.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента
с учетом продлений не может составлять
более двенадцати месяцев со дня его выдачи.
Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на
доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае об13

ращение в отдел по вопросам миграции
ОМВД России не требуется.
В ином случае срок действия патента
прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен налог
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность только на территории
того субъекта Российской Федерации, в
котором выдан.
В Пермском крае утвержден коэффициСтоимость
авансового
пла- ент на 2017 год, отражающий региональные
тежа и размер особенности рынка труда. Закон № 693-ПК.
Размер коэффициента составит 1.785.
штрафа
Общая стоимость патента включает несколько составляющих:
Фиксированный авансовый платеж –
1200 рублей в месяц. Эта сумма установлена
Налоговым кодексом.
Для расчета стоимости патента необходимо умножить ее на федеральный и региональный коэффициенты-дефляторы.
Сумма налога за патент в 2017 году 3477
руб.
(Куда обращаться: Сбербанк России и
другие коммерческие банки)
Размер штрафа определен статьей 18.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях и составляет от 10 до 15 тыс. рублей.
(Куда обращаться: управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Пермскому
краю по адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского
5)
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Иностранный гражданин вправе переМожет
ли
быть
патент оформить патент не позднее, чем за десять
продлен или пере- рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи первоначального паоформлен?
тента.
При этом число обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза.
Патент переоформляется иностранному
гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев.
Срок действия переоформленного патента может неоднократно продлеваться на
период от одного месяца. При этом общий
срок действия патента с учетом продлений не
может составлять более двенадцати месяцев
со дня переоформления патента.
Срок действия переоформленного патента считается продленным на период, за
который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового
платежа. В этом случае обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не
требуется. ( Куда обращаться: отдел по вопросам миграции ОМВД России по ЛГО).
В случае утраты патента или его порчи
Что нужно
иностранный гражданин вправе обратиться в
делать в случае
утраты (потери) территориальный орган ФМС России, выпатента или его давший патент, с заявлением о предоставлении дубликата патента. (Куда обращатьпорчи?
ся: отдел по вопросам миграции ОМВД России по ЛГО).
В случаях, когда иностранный граждаВ каких случаях патент не нин:
1. осуществляет трудовую деятельность
выдается и не пе15

реоформляется, а с привлечением труда третьих лиц;
2) выступает за насильственное изменевыданный патент аннулиру- ние основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности
ется?
РФ или граждан РФ;
3) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
4) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на работу, подвергался административному выдворению за пределы РФ, депортации или передавался РФ иностранному государству в соответствии с международным
договором РФ о реадмиссии, либо в течение
десяти лет, предшествовавших дню подачи
заявления о выдаче разрешения на работу,
неоднократно (два и более раза) подвергался
административному выдворению за пределы
РФ, депортации или передавался РФ иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии;
5) предоставил поддельные или подложные документы, либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
6) осужден вступившим в законную силу
приговором суда за совершение преступления либо преступления, рецидив которого
признан опасным;
7) имеет непогашенную или неснятую
судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории РФ либо за ее пределами, признаваемого таковым в
соответствии с федеральным законом;
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8) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства РФ в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ;
9) выехал из РФ в иностранное государство для постоянного проживания;
10) находится за пределами РФ более
шести месяцев;
11) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо
страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих.
12) не достиг возраста 18 лет.
В случае если иностранному гражданину
Возможно ли
оформление па- было отказано в выдаче или переоформлении
тента после его патента, либо ранее выданный ему патент
аннулирования? был аннулирован, данный иностранный гражданин вправе повторно подать заявление о
выдаче патента, но не ранее чем через один
год со дня отказа в выдаче или переоформлении патента, либо аннулирования ранее
выданного патента.
В случаях изменения в течение срока
Возможно ли
внесение измене- действия патента фамилии, имени или отчений в действую- ства (последнее - при наличии) иностранного
гражданина, либо реквизитов документа,
щий патент?
удостоверяющего его личность, данный иностранный гражданин в течение семи рабочих
дней со дня въезда в РФ обязан обратиться в
территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции для
17

внесения изменений в сведения, содержащиеся в патенте.
Часть 4 статьи 18.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусматривает:
4. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшим
в РФ в порядке, не требующем получения визы, срока обращения за внесением изменений
в сведения, содержащиеся в разрешении на
работу или патенте, если такое обращение
требуется в соответствии с федеральным законом,
- влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Каковы обя1 . Получить патент.
2. В течение двух месяцев со дня выдачи
занности
мипатента иностранный гражданин, осуществгранта?
ляющий трудовую деятельность у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей обязан предоставить лично либо направить заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в отдел по вопросам миграции ОМВД России по ЛГО копию
трудового
договора
или
гражданскоправового договора на выполнение работ
(оказание услуг).
В случае непредоставления копии трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный
патент аннулируется. (Куда обращаться: отдел по вопросам миграции ОМВД России по ЛГО).
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4. Сроки пребывания на территории Российской
Федерации и их продление
4.1. Основания для продления
Основания продления срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации делятся на две группы: основания
продления срока временного пребывания иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в визовом порядке, а также основания продления срока
временного пребывания иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.
Срок временного пребывания иностранного гражданина Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему
визы.
Срок действия визы может быть продлѐн во время пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом по заявлению в письменной форме или в форме электронного документа иностранного
гражданина либо по ходатайству в письменной форме или в форме электронного документа органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица.
Решение о продлении срока действия визы принимается Федеральной миграционной службой и еѐ территориальными органами на основании письменного заявления иностранного гражданина и письменного ходатайства организации, либо гражданина
Российской Федерации, либо постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина, по приглашению
(по ходатайству) которых иностранный гражданин пребывает на
территории Российской Федерации.
Для продления срока действия визы иностранный гражданин
либо сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации, помимо документов, предусмотренных при
оформлении визы (список размещен в подразделе "Порядок
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оформления российской визы в миграционной службе"), предоставляет ходатайство, в котором указываются обстоятельства, послужившие основанием для продления визы: контракт на обучение или трудовой (гражданско-правовой) договор.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, за исключением случаев, когда на день истечения
указанного срока ему продлен срок временного пребывания.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается до выдачи ему разрешения
на временное проживание в РФ. При этом лицо, выступающее в
качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина, по вопросу продления срока его пребывания в РФ обращается в территориально-структурное подразделение по месту подачи заявления об оформлении разрешения на временное проживание, прилагает копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты с отметкой о приѐме к рассмотрению
заявления об оформлении разрешения на временное проживание,
а также заполненное уведомление о постановке на миграционный
учѐт на новый срок.
Иностранный гражданин имеет право находиться в РФ только 90 дней из каждых 180 дней. Обращаем Ваше внимание, что
по новым правилам учитывается не только непрерывное количество дней пребывания, но и суммарное. Таким образом, въезжая
на территорию РФ, иностранный гражданин обязан брать в расчет период в 180 дней и высчитывать количество дней, в течение
которых он находится в России (в сумме, оно не должно превышать 90).
У многих возникает вопрос, как правильно считать эти «90
из 180», если дата 1-го въезда в РФ, от которой необходимо вести
расчет, была давно и восстановить еѐ практически невозможно... В этом случае необходимо поступить следующим образом: в
качестве отправной точки в расчетах взять текущую дату, далее отсчитать от неѐ 180 дней назад и посмотреть, какое количество дней в этот период Вы находились в России. Далее необходимо суммировать эти дни и вычесть их из 90. В результате у Вас
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получится количество дней, в течение которых Вы ещѐ можете
находиться в РФ.
В случае продления срока пребывания иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность на территории
Российской Федерации, он обращается в территориальное структурное подразделение с письменным заявлением о продлении
срока пребывания, в свободной форме с приложенным к нему
трудовым договором.
При продлении срока временного пребывания на территории
Российской Федерации на основании патента иностранный гражданин предоставляет в территориально-структурное подразделение квитанции об уплате налога и патент. Срок действия патента
может неоднократно продлеваться на период не более трѐх месяцев. При этом общий срок действия патента с учетом продлений
не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента и соответственно срок временного
пребывания прекращается со дня, следующего за последним днѐм
периода, за который уплачен налог.
По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента
иностранный гражданин вправе обратиться в территориальные
органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции за получением нового патента.
Основанием для продления срока пребывания могут служить
медицинские показания (например, беременность на позднем
сроке или реанимационное состояние, либо направление в конкретное медицинское учреждение страны).
Одним из способов продлить срок пребывания является
официальное устройство на работу или поступление на учебу в
Российской Федерации. С соответствующими документами обратитесь в отделение ФМС по месту регистрации, ваше пребывание
будет продлено на срок заключения договора.
Следующий вариант продлить пребывание в РФ - получить
разрешение на временное пребывание (РВП). Продлевать срок
пребывания уже не понадобится. Вы можете подать заявление на
получение РВП по квоте или вне квоты. Законодательство предусматривает, что подать заявление на получение РВП по квоте
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может каждый желающий иностранец, отказать в принятии документов могут только в том случае, если квоты исчерпаны.
4.2. Разрешение на временное проживание
Институт разрешения на временное проживание был введен в РФ с 2002 года. Он является неким промежуточным вариантом между
временным пребыванием на территории РФ и постоянным, так как следующая ступень в российском миграционном законодательстве после РВП
— это получение вида на жительство и
гражданства РФ.
Получение разрешения на временное проживание не требуется следующим категориям граждан:
гражданам республики Беларусь;
приехавшим в РФ высококвалифицированным специалистам и членам их семей.
Разрешение на временное проживание (РВП) выдается
только в пределах квоты, которую Правительство РФ устанавливает для каждого региона РФ ежегодно. Если квота исчерпана, а
заявитель все же хочет получить РВП, он вправе обратиться с документами либо в другом регионе, либо на следующий год.
Оформление РВП
Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин или лицо без гражданства должны
обратиться в органы ФМС и представить следующие документы:
1. Заявление установленной формы в 2 экземплярах
2. 2 фотографии 3×4 (лицам без гражданства — 3 фотографии). Основное требование к фотографиям — четкость. Если
заявитель носит очки, то фотографироваться лучше в них — но
не с затемненными/тонированными линзами. На фотографии не
должно быть никаких головных уборов, исключение составляют
лишь случаи, когда гражданин по религиозным убеждениям не
может находиться в обществе без убора.
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3. Документ, который подтверждает право иностранца
проживать вне государства его гражданской принадлежности
(например, вид на жительство).
4. Удостоверение личности иностранного гражданина. Оно
выдается в государстве постоянного проживания; срок его действия до подачи документов на оформление РВП должен быть не
менее 3 месяцев.
5. Документ, подтверждающий владение иностранным
гражданином русским языком, знание истории России, основ законодательства России.
6. Справка или иная бумага, выданная учреждением здравоохранения РФ или государства постоянного проживания, о том,
что заявитель не имеет инфекционных заболеваний и не наркозависим. Перечень заболеваний, препятствующий выдаче РВП, содержится в постановлении Правительства РФ № 188.
7. Сертификат, который подтверждает, что заявитель не
заражен ВИЧ.
Два последних документа заявитель должен предоставить не
позднее 30 дней с момента подачи заявления.
Мы сознательно не упомянули в качестве обязательно предоставляемого документа квитанцию об оплате госпошлины: связано это с тем, что предоставлять квитанцию — это право, а не
обязанность заявителя, так как факт оплаты госпошлины (1600
рублей, согласно Налоговому кодексу) фиксируется в казначействе, и, соответственно, документы могут быть получены по
межведомственному запросу.
Если какой-либо из документов подается на иностранном
языке, то к нему обязательно прикладывается перевод на русский
язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
Получение РВП
Получение разрешения
на
временное
проживание осуществляется в территориальном подразделении ФМС по
месту подачи заявления. Отметка об РВП ставится в удостоверение личности иностранного гражданина. Если на РВП претендует
лицо без гражданства, оно выдается ему отдельным документом.
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Разрешение на временное проживание выдается на 3 года
и не продлевается.
Получение РВП по браку
Получение РВП по браку признается в качестве льготного
варианта получения разрешения на временное проживание для
гражданина иностранного государства или лица без гражданства,
то есть без учета квоты, установленной для каждого субъекта РФ.
Для того чтобы претендовать на получение РВП по браку,
гражданином должны быть соблюдены следующие условия:
он должен находиться в браке с гражданином РФ;
брак должен быть официально зарегистрирован;
у супруга иностранного гражданина должно быть место
жительства в РФ.
Поэтому в качестве дополнительных документов к общему
списку гражданин, претендующий на получение РВП по браку,
должен предоставить свидетельство о браке и паспорт супруга —
гражданина РФ.
Сроки и порядок оформления РВП по браку аналогичны
общему порядку получения РВП.
Получение РВП несовершеннолетним гражданином
Если гражданин, который претендует на получение РВП, не
достиг совершеннолетия или является ограниченно дееспособным/недееспособным, то вместо него все необходимые документы в органы ФМС подают родители или законные представители.
Документы для оформления РВП необходимы следующие:
1. Заявление, подписанное родителем или законным представителем.
2. Удостоверение личности несовершеннолетнего (к примеру, свидетельство о рождении).
3. Документ, который подтверждает, что заявитель является ограниченно дееспособным/недееспособным.
4. Если документы подает законный представитель, он
должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия.
5. Если ребенку от 10 до 18 лет, необходимо приложить
его согласие на переезд в РФ, заверенное нотариусом.
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6. Документ об отсутствии судимости у лица, достигшего
14 лет.
7. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
8. Медицинская документация, подтверждающая, что гражданин не имеет инфекционных заболеваний и не наркозависим.
9. Документ, который разрешает иностранному гражданину проживать вне пределов государства его гражданской принадлежности.
10. 2 фотографии формата 3х4.
Основания для отказа в предоставлении РВП
Органы ФМС вправе отказать в рассмотрении поданного заявления и приложенных к нему документов в следующих
случаях:
если заявитель неправильно заполнил форму заявления;
если заявитель предоставил не все требуемые документы;
если выявлены ошибки в предоставленных заявителем
персональных данных;
если поданные документы не соответствуют требованиям,
установленным законодательством РФ;
если заявитель нарушил порядок пребывания (проживания)
на территории РФ;
если квота, которая определена для данного субъекта РФ,
уже исчерпана;
если заявитель предоставил поддельное удостоверение
личности;
если нет информации об уплате заявителем госпошлины;
если при прибытии в РФ в порядке, не требующем получения визы, заявитель не представил документ, удостоверяющий
личность. Данный перечень является исчерпывающим. По иным
основаниям органы ФМС не могут отказать в принятии заявления
и документов.
Таким образом, если у иностранного гражданина или лица
без гражданства возникла необходимость в получении РВП, то
для начала он должен убедиться в том, что у него не имеется законных оснований для получения РВП без квоты, и только после
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этого подавать заявление с соответствующими документами в
территориальное подразделение ФМС.
РВП выдается сроком на 3 года и не продлевается. Обжаловать отказ в выдаче РВП можно в течение 3 дней в вышестоящее
подразделение ФМС или в суд.

5. Получение вида на жительство
Вид на жительство в России — документ, подтверждающий право мигранта на постоянное проживание в
РФ. В зависимости от оснований, ВНЖ
выдается на срок до 5 лет, в дальнейшем
возможно его продление на аналогичный
период. В отличии от РВП, выдача которого подтверждается
штампом в паспорте, вид на жительство представляет собой
бланк установленного образца. Например, для беспрепятственного въезда в РФ понадобится и национальный паспорт, и ВНЖ.
Становясь обладателем этого документа, мигрант получает статус «постоянно проживающего в РФ», а лицам, которые не имеют подданства какого-либо государства, этот документ заменяет
удостоверение личности.

Кто может получить ВНЖ?
Законодательство РФ устанавливает круг лиц, которые вправе получить документ:
Совершеннолетний мигрант, имеющий РВП;
Высококвалифицированный специалист (ВКС);
Недееспособный иностранец, если его опекун — гражданин РФ или мигрант с ВНЖ;
Участник Госпрограммы по добровольному переселению;
Гражданин Белоруссии;
Носитель русского языка;
Политический беженец;
Иностранец, прекративший гражданство РФ.
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Что дает российский ВНЖ?
1. Позволяет свободно перемещаться по стране без предварительного уведомления ФМС (за исключением ряда закрытых
зон).
2. Въезжать в РФ и выезжать из страны неограниченное
количество раз без оформления визы.
3. Работать в российских компаниях без обязательного получения патента или разрешения.
4. Дает право на образование детей, медицинскую помощь
и получение пенсии.
5. Позволяет пользоваться кредитными продуктами, предоставляемыми российскими банками.
Кроме того, при получении ВНЖ иностранец остается подданным своей страны (за исключением некоторых ситуаций, когда необходим отказ от предыдущего гражданства).

Ограничения
В соответствии с законом №115-ФЗ от 25 июля 2002 года, у
мигранта нет избирательных прав, и он не может заниматься
определенными видами деятельности, в частности:
Быть занятым на государственной либо муниципальной
службе;
Входить в состав экипажа судна, плавающего под госфлагом РФ;
Являться членом экипажа военного корабля РФ;
Командовать воздушным судном гражданской авиации;
Работать в компаниях, которые занимаются обеспечением госбезопасности страны.
Кроме того, иностранец не проходит военную службу и не
имеет права на добровольное вступление в ВС РФ (либо другие виды войск), даже в качестве гражданского персонала.
ВНЖ позволяет мигрантам свободно посещать любые субъекты РФ, кроме «закрытых» зон, к которым относятся:
1. Административно-территориальные образования закрытого типа;
2. Учреждения с регламентированным посещением для
иностранцев;
3. Закрытые военные городки.
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Процедура получения ВНЖ
Процесс оформления документа состоит из несколько этапов:
Получение РВП и проживание в РФ на протяжении 1
года.
Сбор необходимой документации, подача прошения в
ФМС (с апреля 2016 года — ГУВМ МВД) и получение бланка
ВНЖ.
Ежегодное уведомление о своем проживании в стране.
Некоторые мигранты вправе миновать первый этап, для них
действует упрощенный порядок выдачи ВНЖ. К ним относятся:
1. ВКС и члены их семей;
2. Носители русского языка
3. Граждане Белоруссии;
4. Лица, прекратившие гражданство России;
5. Политические беженцы.

Документы для получения ВНЖ
Заявление на ВНЖ подается лично иностранцем, за недееспособных лиц или детей документы передают опекуны или родители. Существует несколько вариантов получения ВНЖ. Рассмотрим каждый более подробно.
Общий порядок
Все иностранцы (исключая некоторые категории мигрантов)
подают прошение на ВНЖ в общем порядке. Это наиболее длинный путь, потому что включает в себя обязательное оформление
РВП. При этом вид на жительство в РФ выдается после 6 месяцев
проживания в стране с РВП.
Оформление статуса постоянно проживающего в стране по
общему порядку — наиболее длительный процесс. Однако это
практически единственный вариант получения «полноценного»
ВНЖ, выданного на 5 лет с возможностью многочисленного продления в будущем.
Если вы выбираете этот путь оформления документа, то обратите внимание на некоторые важные особенности:
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Подавать заявление на ВНЖ следует не позже чем за 6
месяцев до окончания срока действия РВП.
Предельный срок подачи заявления — спустя 2,5 года
после оформления РВП. Если не успеть оформить документ за
этот период, то РВП придется получать заново.
Срок рассмотрения заявления составляет 6 месяцев со
дня подачи заявления.
Подавать прошение о продлении ВНЖ следует за 2 месяца до окончания срока его действия.

Необходимые документы:
1. Заполненное в двух экземплярах заявление. (Все бланки
доступны на сайте fms.gov.ru). Допускается заполнение от руки
либо с использованием технических средств.
2. Стандартные фотографии (4 шт.).
3. Национальный паспорт.
4. Квитанция об оплате госпошлины (3500 рублей).
5. РВП.
6. Документы, доказывающие наличие денежных средств,
достаточных для проживания в РФ (справка 2-НДФЛ, патент с
документом, свидетельствующем об уплате налогов).
7. Медицинская справка и сертификат об отсутствии ВИЧинфекции.
8. Доказательство владения русским языком.
Вся официальная документация, предоставляемая на иностранном языке, принимается только после консульской легализации и перевода на русский.
Дети
При оформлении ВНЖ на детей потребуется:
Заявление в двух экземплярах.
Стандартное фото (4 шт.).
Свидетельство о рождении.
Согласие несовершеннолетнего ребенка старше 14 лет
на проживание в РФ.
Медсправка и сертификат об отсутствии ВИЧ.
Национальный паспорт.
29

Документы, подтверждающие наличие достаточных для
содержания ребенка средств.

Сдача экзамена
Мигранты, получающие ВНЖ в общем порядке, обязаны
предоставить сертификат о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. Это требование отражено в законе
№74-ФЗ от 01 января 2015 года.
Сертификат выдается после прохождения комплексного экзамена, состоящего из трех частей:
1. Тест по русскому языку. На его прохождение отводится
75 минут;
2. Тест по истории России. Занимает 30 минут;
3. Тест по законодательству РФ. На его выполнении дается
30 минут.
Стоимость экзамена составляет 5300 рублей. В случае неудачного прохождения деньги не возвращаются. Также не получится вернуть потраченную сумму, если в процессе экзамена мигрант нарушит установленные правила.
Сертификат не нужно предоставлять:
ВКС;
Детям до 18 лет;
Недееспособным мигрантам;
Женщинам старше 60 лет;
Мужчинам старше 65 лет;
Участникам Госпрограммы;
Мигрантам, получившим образование в период существования СССР;
Мигрантам, обучавшимся в РФ;
Гражданам государств, где русский язык признан официальным;
Лицам, признанными носителями русского языка.
Для допуска к экзамену на вид на жительство достаточно
оплатить его стоимость, предоставить паспорт и миграционную
карту. Сертификат действителен в течение 5 лет.
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Участники Госпрограммы
Участники Госпрограммы по добровольному переселению
вправе стать обладателями РВП без учета квот. После оформления РВП и постановки на учет по месту жительства мигрант может подать прошение о выдаче ВНЖ. Заявление рассматривается
2 месяца.
Необходимые документы:
1. Заявление (аналогичное стандартному) в двух экземплярах. Для детей заполняется отдельная форма.
2. Стандартные фото в 4 экземплярах.
3. Национальный паспорт.
В дальнейшем имея свидетельство участника Госпрограммы
(которое, кстати, выдается всего на 3 года) и ВНЖ, иностранец
вправе обратиться с прошением о приеме в гражданство.
Высококвалифицированные специалисты
ВКС могут получить вид на жительство без РВП. Но время
действия вида на жительство в данном случае ограничено периодом, на который подписан трудовой контракт. В случае его досрочного расторжения, ВНЖ будет действовать еще 30 дней. Если
за отведенное время иностранец не успеет заключить новый договор, то он обязан выехать из страны.
Идти по этому пути получения ВНЖ имеет смысл, если в
дальнейшем мигрант планирует оформить гражданство РФ.
Необходимые документы:
Заявление в двух экземплярах. На детей заполняется заявление по стандартной детской форме.
Стандартное фото (4 шт.).
Национальный паспорт.
Трудовой контракт, заключенный между специалистом
и российской организацией.
Для супруга — свидетельство о браке.
Для детей — свидетельство о рождении.
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Носители русского языка
Русскоговорящие мигранты вправе обратиться в органы
ФМС с заявлением о получении ВНЖ. Для данной категории лиц
процедура получения гражданства предусматривает упрощенный
порядок, когда минуется этап получения РНВ и сразу выдается
ВНЖ.
Для признания носителем русского языка иностранцу необходимо обратиться в ФМС с заявлением. После его рассмотрения
назначается комиссия, которая выносит решение о признании
заявителя носителем русского языка. Причем это решение действует бессрочно. После получения соответствующего документа
можно подавать прошение о выдаче ВНЖ.
Необходимые документы:
1. Заявление установленной формы, заполненное в двух
экземплярах.
2. Стандартные фото (4 шт.).
3. Национальный паспорт.
4. Подтверждение отказа от предыдущего гражданства.
5. Медсправка и сертификат об отсутствии ВИЧинфекции.
ВНЖ для этой категории мигрантов выдается на 3 года и
в дальнейшем не продлевается. Иностранцы обязаны отказаться
от своего предыдущего подданства и в течение 2 лет со дня
оформления ВНЖ в России подать документы на вступление в
гражданство. Если этого не сделать, то ВНЖ после истечении
срока его действия аннулируется.
Политические беженцы
Для спешно покинувших страну проживания предусмотрены
некоторые послабления. На начальном этапе понадобятся:
Заявление, написанное в свободной форме о выдаче
ВНЖ. При этом, если политическое убежище предоставляется и
членам семьи заявителя, то эта информация также указывается в
заявлении.
Стандартные фото (4 шт.).
Национальный паспорт.
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Свидетельства о браке и рождении детей.
Медкомиссия для получения ВНЖ
Мигранты, выразившие желание получить ВНЖ, обязаны
пройти медицинскую комиссию. Для этого понадобится паспорт, миграционная карта и документ о постановке на миграционный учет.
По результатам прохождения комиссии обследуемому выдаются справка об отсутствии опасных инфекционных заболеваний и сертификат об отсутствии ВИЧ. При этом принимаются результаты медкомиссий только от уполномоченных на это учреждений здравоохранения, пройти такое обследование в любой медицинской клинике нельзя.

Подача заявления
Заявление о выдаче ВНЖ и необходимые документы подаются иностранцем в отделение ФМС по месту жительства, за детей это делают их родители. Законодательство устанавливает
предельный срок для обращения в органы Миграционной службы: за полгода до окончания периода действия РВП. Участники
Госпрограммы подают за два месяца до окончания срока действия РВП. При отсутствии необходимых документов или некорректном их заполнении в принятии заявления отказывают до устранения всех недостатков.
После приема заявления выдается справка о принятии документов. Срок рассмотрения прошения — 6 месяцев со дня подачи. Для мигрантов, участвующих в Госпрограмме, предусмотрены более сжатые временные рамки — 2 месяца.

Выдача ВНЖ
Если по заявлению принимается положительное решение, то
иностранцу направляется соответствующее уведомление. После
этого мигрант снова обращается в органы Миграционной службы. Иностранцы старше 14 лет получают документ лично. Дети
до 14 лет вписываются в ВНЖ родителя либо законного представителя, туда же вклеивается фотография несовершеннолетнего,
при этом возраст ребенка значения не имеет. После достижения
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14 лет детям выдается собственный ВНЖ, эта процедура производится на основании заявления одного из родителей.
При получении ВНЖ ранее выданный РВП изымается (при
его наличии).
Граждане Белоруссии
Белорусы вправе получить ВНЖ уже после регистрации по
месту проживания. Полный список документов для получения
ВНЖ полностью соответствует списку аналогичной документации для мигрантов из других стран, за исключением предоставления РВП (оно в данном случае не оформляется). Обязательным
является подтверждение источника постоянного дохода или наличие банковского вклада. Срок принятия решения о выдаче
ВНЖ составляет 3 месяца с момента обращения в ФМС.
Граждане Украины
Украинцы получают ВНЖ по общим правилам. Исключения
составляют граждане Украины, которые в установленном порядке будут признаны носителями русского языка или станут участниками Госпрограммы. Так же как остальные категории приобретателей ВНЖ, украинцы вправе рассчитывать на получение медицинской помощи, пенсионного обеспечения, устройства детей
в школы и детсады, а также пользоваться другими преимуществами статуса «постоянного проживающего в РФ».

Срок действия ВНЖ
ВНЖ выдается на 3-5 лет, все зависит от оснований. В дальнейшем в обязанности иностранца входит ежегодное информирование органов ФМС о своем проживании в РФ, а также по мере
необходимости своевременное продление вида на жительство.

Отказ в выдаче ВНЖ
Отказ в выдаче возможен по ряду причин:
В выдаче будет отказано, если заявитель был судим,
подвергался депортации или выдворению, имеет опасные заболевания и находился за пределами страны более 6 месяцев. Однако
решение ФМС об отказе можно обжаловать в судебном порядке.
Мигрант предоставил не полный пакет документов;
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Заявление оформлено ненадлежащим образом;
Были предоставлены недействительные или подложные
документы;
У иностранца отсутствуют основания для получения
ВНЖ.

Продление ВНЖ
Чтобы продлить ВНЖ, мигрант должен подготовить:
1. Заявление о продлении срока ВНЖ;
2. Национальный паспорт;
3. Стандартное фото;
4. Вид на жительство, выданный ранее;
5. Квитанцию об оплате госпошлины (3500 рублей).
Подавать прошение следует за 2 месяца до окончания срока
действия ВНЖ, в противном случае документ аннулируют и процедуру по его оформлению придется начинать сначала.
При приеме документов о продлении ВНЖ с них снимают
копии, оригиналы возвращают заявителю. Срок рассмотрения
прошения 2 месяца.

6. Ответственность за нарушение режима пребывания
в Российской федерации
В качестве санкций за нарушение миграционного законодательства в Российской Федерации в 2017 году предусматриваются в основном штрафы. Однако, взыскания могут
проявляться и в иных формах, например, депортация, наложение
запрета на въезд на территорию РФ на определенный срок.

8. Куда обращаться за консультацией
Адресно-реквизитная информация
Отдел по вопросам миграции
ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу. Адрес: Пермский край,
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ский городской округ, Лысьва, улица Мира, 16 . Руководитель:
Чунарева Юлия Борисовна; Тел.: +7 (34249) 2-57-23
+7(912)888-41-88testperm2015@mail.ru Пермь, ул Серпуховская 4а http://migrantperm.ru/ Центр социально-культурной адаптации трудовых мигрантов — работаем для мигрантов в интересах принимающей стороны и общества.
https://guvm.mvd.ru - Главное управление по вопросам миграции
http://migrant.lameroid.ru - Интернет
журнал для иностранных граждан

Нормативно-правовые акты в сфере миграции
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017)
Статья 18.10. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
25.07.2002
N
115-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2016)
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1(ред. от 28.12.2016)
"О занятости населения в Российской Федерации"
Статья 17. Привлечение на территорию Российской Федерации
иностранной рабочей силы
Соглашение от 15.04.1994 (с изм. от 25.11.2005) "О сотрудничестве в
области трудовой миграции и социальной защиты трудящихсямигрантов"
Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 N 286 (ред. от
30.11.2016) "О ведении банка данных об осуществлении иностранными
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации"
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Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 487 (ред. от
06.09.2016) "Об утверждении формы ходатайства работодателя, заказчика
работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного
специалиста"
Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 N 424
"О требованиях к уровню квалификации иностранных граждан, направляемых для работы в расположенные на территории Российской Федерации филиалы и дочерние организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территории государств - членов Всемирной торговой организации"
Постановление Правительства РФ от 11.10.2002 N 755 (ред. от
04.02.2011) "Об утверждении перечня объектов и организаций, в которые
иностранные граждане не имеют права быть принятыми на работу"
Приказ Минтруда России от 13.12.2016 N 728н "О распределении по
субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2017 год квот на выдачу иностранным гражданам,
прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений
на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте
России 09.01.2017 N 45126)
Приказ Минобрнауки России от 02.12.2014 N 1533 (ред. от
21.04.2016) "Об утверждении перечня образовательных организаций,
проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2014 N 35400)
Приказ Минтруда России от 28.05.2015 N 324н (ред. от 10.02.2016)
"Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу не распространяются"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2015 N 37746)
Приказ ФМС России от 30.10.2014 N 589 (ред. от 30.12.2015)
"Об утверждении Административного регламента предоставления Феде37

ральной миграционной службой государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а
также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2015 N 36324)
Приказ ФМС России от 15.01.2015 N 5 (ред. от 08.12.2015)
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению
и выдаче иностранным гражданам патентов" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 N 36317)
Приказ ФМС России от 14.10.2015 N 458 "Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с выдачей дубликата разрешения на работу, внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на
работу" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2015 N 39758)
Приказ ФМС России от 19.02.2014 N 97 (ред. от 09.10.2015)
"Об утверждении форм бланков разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства" (Зарегистрировано в Минюсте России
11.03.2014 N 31565)
Приказ ФМС России от 08.12.2014 N 639 (ред. от 02.10.2015)
"Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с оформлением патента, его переоформлением, выдачей его дубликата или внесением
изменений в сведения, содержащиеся в патенте" (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.12.2014 N 35375)
Указание Банка России от 13.09.2015 N 3793-У "О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности"(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40461)
Приказ Минздрава России от 29.06.2015 N 384н "Об утверждении
перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и
лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения
их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о
38

наличии (об отсутствии) указанных заболеваний" (Зарегистрировано в
Минюсте России 05.08.2015 N 38341)
Приказ ФМС России от 30.11.2012 N 390 (ред. от 08.12.2014)
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению
и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства" (Зарегистрировано в Минюсте России
30.05.2013 N 28578)

Использованные источники:
- Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
- Сайт «Без формата» http://perm.bezformata.ru/listnews/deyatelnostna-territorii-permskogo/33376301
- Справочник мигранта. Красноярский край. –
- СПС Консультант Плюс»

Центральная библиотека. Адрес: ул. Коммунаров, 20 (второй
этаж). Часы работы: с 10.00 до 18.00. Выходной день: Суббота.
Июнь-август выходные дни: суббота, воскресенье. Последний
день месяца – санитарный день. Телефоны: (342 49)2-57-40, 2-6696
Наш
адрес
в
Интернете:mpb_lysva@mail.ru.
http://www.lysva-library.ru/
Сост. Е. Запятая
Тираж 350 экз.
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Lısva Kitabxana Sistemi"
Bələdiyyə Mədəniyyət büdcə müəssisə
Sosial və Hüquqi İnformasiya Mərkəzi

Μiqrantlara yardım.
Lysva şəhər mahalında

Lysva
2017

Buklet xarici vətəndaşlar rus miqrasiya qanunvericiliyinin
(vətəndaşlığı olmayan) normaları ilə Lısva şəhər mahalında Perm
vilayəti mahalında gəldi uyğunluq üzrə praktiki təlimatı təmin edir.
Ünvanları və telefon nömrələri: Miqrasiya Lısva şəhər mahalında
DINŞ (Daxili İşlər Nazirliyinin şöbəsi) Rusiyanın, milli ictimai
birliklər, eləcə də miqrasiya onnoy sahəsində qüvvədə olan qaydalar
verilmişdir.
Hörmətli qonaqlar!
Zəngin mədəni və tarixi irsi ilə bir ölkə - Biz Rusiyaya səfər
etmək qərarına gəldik ki, şadıq.
Sərhəd keçid, miqrasiya qeydiyyatı, işləmək hüququ (iş icazəsi və
ya paçadır) qeydiyyatı: Bu hesabatı bizim ölkə ərazisində qanuni
yaşayış əsas qaydaları ilə tanış kömək edəcək.
Anlamaq və Rusiya miqrasiya qaydalarına riayət etmək üçün bu
bukleti istifadə edin.
Qanunları pozan və Rusiyada ikinci qaldınız etməyin!
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Lısva şəhər
qısa təsviri

mahalında

Lısva şəhəri Lısva
inzibati mərkəzi Perm vilayəti olan (1
dekabr 2011-ci - Lısva bələdiyyə
rayon və Lısva şəhər yaşayış məntəqələri).
1989 siyahıyaalmanın nəticələrinə görə, əhali baxımından Lısva
rus (92,3%) üstünlük təşkil edir, ikinci ən gur milli - tatarlar (4,8%),
əhalinin digər etnik qrupların sayı 1%-dən çox deyil.
Lısva şəhəri şimal hissəsində yerləşir, Perm şəhərinin 206 km
şərqdə, Perm ərazisi ilə şərq birləşdirən vilayət əhəmiyyəti KunqurSolikamsk yol kəsişməsində yaxınlığında, dəmir Chusovskaya-Kuzino
edir. 26.4 kvadrat km şəhərin sahəsi, əhalisi - 64038 nəfər. Şəhər çayı
Lısva üzərinə düşür.
Şəhər rayonunun qərb hissəsində Lısva şəhər mahalında yolu
keçmək - vilayəti mərkəzə giriş verilməsi Kunqur-Solikamsk,
Kanabeki kənd və Aitkovo kənd onun yol aralanmaq. Rayon
mərkəzindən məsafə 156 km. Bütün məntəqələrdə əvvəl rayon
müntəzəm avtobus xidməti var. Gölbaşı mahalında nəqliyyat
şəbəkəsinin əsasını dəmir Kalinο-Berdyaush (müntəzəm sərnişin
xidmət elektrikləşdirilmiş bir-track, deyil).
Lısva şəhər mahalında - Perm vilayətinin bir neçə şərq
sahələrindən biri, Sverdlovsk vilayəti ilə birbaşa nəqliyyat (dəmir
yolu) mesajı ilə. Ümumiyyətlə, bələdiyyə (dəmir yolu iştirakı, vilayəti
dəyər şose) əlverişli investisiya iqlimi Lısva Gölbaşı mahalında
formalaşmasına müsbət təsir nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf
etmişdir.
Perm ərazisi hökuməti Permstat - statistika Federal Xidmətinin
ərazi orqanının görə yanvarın 1-2016 tarixində məlumat əhali kişi
45,07% və qadınlər 54.93%, ümumi əhalinin cümlədən 74371 nəfər
təşkil edib.
2015-ci bələdiyyə qeydə böyük və orta müəssisələrin orta sayı
15674 nəfər təşkil edib. Əsas iqtisadi fəaliyyət işçilərin sayı təhlili
2015-ci ilin sonunda ən böyük pay istehsal sektorunun payına göstərir
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ki (50% və ya 7838 nəfər), Təhsil (14,6% və ya 2 286 nəfər), Səhiyyə
və sosial xidmətlər (10,2% və ya 1595 nəfər). Yeni təqdim iş 2015dən çox iri və orta müəssisə və şəhər mahal təşkilatları 272 nəfər, o
cümlədən 5654 nəfər cəlb olunub.
Lısva - Kama ən mühüm sənaye və mədəniyyət mərkəzlərindən
biri (əhalinin 5-ci yer və sənaye istehsalının həcmi).
3. Tövsiyələr uyğunluq ictimai
davranış normaları
Hörmətli qonaqlar, önümüzdəki
Lısva şəhər mahalında, onlara yaratdığı
yararlarını mahalın yerli əhali ilə bərabər
böyük imkanı əldə unutmayın, sənaye,
ictimai və mədəni infrastruktur, eləcə də əmək bazarı. Amma
diqqətsizlik yerli gömrük və töreler göstərmək üçün həyat yolu öz
qaydalarını təyin etmək üçün cəhd etməyin.
Tolerantlıq baxmayaraq, hörmət başqalarına, rus əhalisi
ənənələrini, həyat yolu yad, bir çox əsrlər boyu qoruyur vətən,
anlayışı. Səbir Urals sui-istifadə milli ağsaqqallar və yerli hakimiyyət
orqanları kimi dayandırmaq çətindir mənfi reaksiya, bir dalğa səbəb
ola bilər, belə ki, rus xalqının daxili mənəvi dünyanın ən əhəmiyyətli
tərəfi, ədalətdir.
Münaqişələrin qarşısını almaq və qarşılıqlı ünsiyyət
səmərəliliyinin artırılması üçün, biz aşağıdakı yaxşı məsləhət təklif
edirik.
Ümumi tövsiyələr:
• araşdırmaq və rus dilinin bilik dərəcəsini artırmaq;
• iş və icma yerli ilə tanışlar dairəsi və sosial qarşılıqlı
genişləndirmək. Bu, daha yaxşı səmərəli məsələlər ortaya çıxan üçün,
onların ətrafında insanlar anlamaq üçün kömək edəcək;
• yerli və milli icmalar ilə əlaqə yaratmaq. Onların rəhbərləri miqrant işçilərin qarşılaşdığı xüsusi problemləri ilə tanış yerli hakimiyyət
orqanları ilə qarşılıqlı səlahiyyəti tanınır və hakimiyyət orqanları ilə
əlaqə sizin nümayəndələri kimi çıxış, sizin köməyinə gəlib hazır var;
• cinayətkar qrupların, qanunsuz vasitələrlə bütün problemlərin
tez həll vəd ekstremist təşkilatlarla hər hansı bir əlaqə və
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münasibətləri çəkinin. Sizə qarşı ekstremist fəaliyyətində iştirakının
halda yalnız bütün yerli yerli əhalinin müəyyən olunacaq, həm də
soydaşlarımızın onlarla dinc yaşamaq.
Ünsiyyət xüsusiyyətləri:
• dostluq münasibətləri saxlamaq, yerli Məhəlləsində yaşayan, bu
görüşdə salamlayıram yaşlı və uşaqlara yardım, ümumi sahələri və
yaşayış təmizlik və qaydada müşahidə etmək olardı. Digər Hörmət
səliqəli paltar deyil. Iş və əmək ilə məşğul var səbəb inam nəfər;
• Rusiya mədəniyyət ən böyük insanların, həm də qadınlar üçün
deyil, yalnız hörmət aparıldı. Qadın kişilərlə bərabər hüquqlara
malikdirlər və ictimai həyatında fəal iştirak edir. Lakin hətta
bərabərlik ilə? Bu kişi ictimai nəqliyyat bir oturacaq aşağı belə onlara
aşağı ilk yol kimi qadınlar üçün xüsusi hörmət, ifadə qəbul etdi. Laqeyd bu qaydalar başqaları boşluq səbəb olur. Bayram kişi və
qadınların masa ayrılması cəlb, və ya müxtəlif otaqlar onları tapmaq
deyil. Bu qadınlara qarşı ədəbsiz baxışları sayılır. Cəmiyyətdə, baxmayaraq ki çox açıq geyimi təsdiq zövq, lakin qəbul bu qorunur aid
deyil. Aqressiv reaksiya olmamalıdır ənənə fərq halda, ən yaxşı cavab
digər tərəfdən çevirmək üçün edir. Bu insanların evləri, geyim və ya
geymək üslubunda zidd olan ənənələri ərazisində bir partiya, ictimai
binalar, iş, ibadət binasında hədsiz aşkar geyim tapmaq qəbuledilməz
hesab olunur;
• ictimai nəqliyyatda, küçədə, parklar, kafe, kinoteatr nalayiq
davranış ictimai yerlərdə telefon xüsusilə yüksək hesab. Bu avtomobilin pəncərə gələn Milli yüksək musiqi ətraf bir mənfi reaksiya səbəb
bir mənzil və ya ev qonaqlar qalmaq;
• hətta öz aralarında yerli insanların iştirakı, bu rus dilində söhbət
etmək olardı;
• küçədə tanımadığınız insanlar ilə məşğul olan gözlərinə fixedly
nəzər qəbul deyil zaman bu əksinə və ya təcavüz ifadəsi kimi qəbul
edilə bilər. Lakin, fərdi rabitə, çətin situasiyalarda suallarını cavablayan, təxribat göz olmadan düz görünüş qiymətləndirilir xüsusilə;
• iclasında bir yöndəmsiz sükut vəziyyətində üstünlük belə salam
demək, kimi nəzakətli neytral söz tələffüz dost ifadə ilə, emosional ittiham vəziyyəti təsirsiz hala, bir qərib ilə baxışları. Belə davranış bir
şey öz-özünə çətin hallar hesab deyil, etimad və praktik hikmət
mövcudluğu göstərir ki;
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• avtobus belə nəqliyyat, meydançaları, pilləkan və dayanacaqlar,
o cümlədən ictimai yerlərdə siqaret icazə verilmir;
• küçələrdə, parklarda, o cümlədən ictimai yerlərdə spirtli içkilər
içmək etməyin. Bu sərxoş isə ictimai yerdə olan sosial stiqma səbəb
olur;
• narkotik maddələrin istifadə nasvay, o cümlədən yol verilmir.
Münaqişə vəziyyət halda nə etməli?
• daxili münaqişə halda, bu dəstək qrupu üçün toplamaq üçün
cəhd deyil, güc və ya aqressiv məruz həll etmək üçün cəhd edin. Güc
cavab gözlənilməz ola bilər. Qərib yerli münaqişənin inkişafında
iştirak etməyə hazırıq çox sayda tərəfdar ola bilər ki, xəbərdar olun.
Bütün xalqlar arasında olduğunu unutmayın, və yerli əhali arasında,
nalayiq, mədəniyyətsiz, aqressiv insanlar var. Onların yanlış davranış
cəmiyyət tərəfindən məhkum edilir. Hətta qanunsuz hərəkətlərinə cavab olaraq bənzər davranış, halda, siz ictimai qaydanın pozan kimi
eyni səviyyədə almaq və ictimai tənqid səbəb asılı olmayaraq günah
olan ilkin münaqişəsində meydana gəldi;
• uzun daxili münaqişə vəziyyətində, bir neytral vasitəçi
vasitəsilə həll etmək üçün istifadə etməyə çalışırıq. Belə ki, bu sizin
üçün cavabdehəm milli diaspor lideri yerli əhalinin nümayəndəsi kimi
çıxış edə bilər. Bu ola bilər, məsələn, idarə kimə ilə icma bir
işəgötürən və ya qonşu etibar dost əlaqələr yaratmaq.
Milli-ayaq ləyaqətini təhqir həyatı, sağlamlığı, üçün təhlükə halda, dərhal hüquq-mühafizə orqanlarının yardım axtarmaq.
• müxtəlif millətlərin uşaqlar arasında, o cümlədən uşaqlar
arasında münaqişə var idi əgər, valideynləri ilə həll etmək və
cinayətkarlar cəzalandırmaq üçün cəhd etməyin lazımdır.
Çətinlik və ya münaqişənin kompromis həll mümkün olmadığı
halda, siz hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmək lazımdır;
• bir fundamental təbiət əldə qədər avtomatik nəqliyyat və ya yol
vəziyyət münaqişə vəziyyətlərində halda, davranış ən müdrik xətt
münaqişəsinin əvvəldən bir güzəşt olacaq. Beləliklə, müsbət həyat
münasibət onun zaman saxlayır və arzuolunmaz təsirləri qarşısını bəri,
emosional mübahisə ki, aşağı müdrik saxla.
Yol hadisə (qəza) meydana gəldi, bu, çox destek qrupu toplamaq
üçün cəhd etmək olardı - bu münaqişənin bir ağırlaşmasına səbəb olacaq. Münaqişənin həlli səlahiyyətli İncəsənət Mərkəzi (komissiya
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təcili, yol, vəkil məhkəmə) həvalə olunmalıdır;
• Rusiya mədəniyyət bir heyvan ölümünə səbəb ilə qurban qəbul
etməyib. Qurbanlıq heyvanların öldürülməsi, ictimai yerlərdə, eləcə də
uşaqlar görə bilərsiniz icazə verilmir İslam ardıcılları tərəfindən
həyata keçirilən;
• hər hansı, hətta ən çətin vəziyyətlərdə sizin əsas məqsədi vicdanla Lısva yeri Keçirilən, vicdanlı iş təşkil etmək bəlkə bir təhsil almaq və cəmiyyətin hörmətli üzv olmaq, özləri və ailələri üçün pul qazanmaq unutmayın. Tədbirlər hedeflerinize zidd deyil saxlamaq üçün
cəhd edin, və sonra ictimai rəy və hüquq hər zaman sizin yanınızda
olacaq.
4. Vizasız Rusiya Federasiyası gəlib və istəyən var
miqrantların Perm vilayəti ərazisində işlər həyata keçirmək üçün
kömək etmək üçün
Şəxsi məqsədləri üçün, öyrənmə, iş: Siz Rusiyaya getmək
qərarına varsa, siz həyat və məqsədi səfər haqqında qərar qəbul etmək
lazımdır. Bu Rusiya Federasiyası ərazisində qanuni qalmaq üçün
təşkil etmək lazımdır nə sənədlər müəyyən edəcək.
3.1. Bir şəkildə Rusiya Federasiyasının gəlib xarici uyruklu
məşğulluq bir patent əsasında viza tələb
Patent əsasında işləmək bacarığı.
Patent - vizasız Rusiyaya gələn xarici
vətəndaşların hüququnu təsdiq edən sənəd,
əmək fəaliyyətini həyata keçirmək.
SUAL

CAVAB
Bir şəkildə Rusiya Federasiyası (RF) gəlib
Kim bir patent
hər hansı bir xarici vətəndaş 18 yaşından altında
verilmiş?
viza tələb.
Xarici vətəndaş məhz fiziki və hüquqi
Harada (kim) Patent üzrə işləyə şəxslərə, kimi patent əsasında işləmək hüququ
vardır:
bilər?
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- Rusiya Federasiyasının vətəndaşları - şəxsi,
məişət və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan
digər analogi məqsədlər üçün;
- hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar;
- özəl notariuslar;
- hüquq office qurduq vəkillər;
- onun professional fəaliyyəti federal
qanunlarına uyğun olaraq digər şəxslər dövlət
qeydiyyatına alınması və (və ya) lisenziya
edilməlidir.
- Azərbaycan;
Iş bəzi ölkələrin
- Moldova;
vətəndaşları pa- Tacikistan;
tent əldə etmək
- Özbəkistan;
üçün tələb olu- Ukrayna
nur?
- Ermənistan;
Patent tələb üçün
- Belarus;
bəzi
ölkələrin
- Qazaxıstan
vətəndaşları?
- Qırğızıstan;
Necə uzun üçün
Rusiya Federasiyasının mindiyi tarixdən
patent
almaq
etibarən otuz təqvim günü.
lazımdır?
1. Bir patent üçün ariza.
Hansı
sənədlər
patent əldə etmək
üçün tələb olu2. Identiklik sənəd və bu gücü Rusiya
nur?
Federasiyası tərəfindən tanınır.
3. Rusiya Federasiyası və sərhəd bədən işarəsi
ilə səfər məqsədi kimi iş göstərən Miqrasiya
xəritə Rusiya Federasiyasına və ya bu miqrasiya
kart ekstradisiya Miqrasiya Rusiya DİNŞ (Daxili
İşlər Nazirliyi Şöbəsinin) şöbəsinin nişanı ilə giriş
nəzarət edir.
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4. Əmək müqaviləsi (polisi) müddətində
Rusiya Federasiyasının ərazisində fəaliyyət
göstərən könüllü tibbi sığorta xarici milli əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq niyyətində olduğu
ərazisində Rusiya Federasiyasının mövzu yerləşən
tibbi təşkilatları ilə başa çatıb. (Harada getmək
üçün: sığorta şirkəti Perm vilayəti ərazisində
fəaliyyət göstərən).
5. Xəstəlik asılılığı və digər təhlükə yaradır
yoluxucu xəstəliklərin olmaması təsdiq edən
sənədlər icra hakimiyyəti federal orqanının, eləcə
də müəyyən səhiyyə təşkilatları tərəfindən
verilmiş insan immunçatışmazlığı virusu (IIV)
səbəb xəstəliyin olmaması sənədi Rusiya
hökuməti tərəfindən səlahiyyətli tərəfindən təsdiq
siyahısını təqdim:
- DSA (dövlət səhiyyə agentliyi) "Qarşısının
alınması və QİÇS Nəzarət Perm vilayəti
Mərkəzi və Yoluxucu Xəstəliklər" - Perm,
Sviyazev küçə, ev 21.
6. Rusiya, Rusiya tarixinin bilik və Rusiya
qanunvericiliyinin əsasları bilik təsdiq arayış.
Rus dili, rus tarix və Rusiya Federasiyasının
əsasları hərtərəfli imtahan həyata keçirilən
əsasında təşkilatların siyahısı:
CMÖ (cəmiyyət məhdud öhdəlik) "Azimut
Service" Perm Perm vilayəti, 614007 Perm, Si10

birskaya küçə, 48/2 direktoru Lipin Nikolay Innokentevich.
8 (342) 212-55-35, (342) 212-78-26, comazimut@yandex.ru
FDBTM APT (Federal Dövlət Βüdcə Τəhsil
Μüəssisəsi Ali Professional Təhsil) "Perm Dövlət
Milli Tədqiqat Universiteti" PDMTU Perm Perm
vilayəti, 614990, Perm, Bukirev küçə, 15 rektoru
Makarihin İqor Yurevich 8 (342) 239-6435,8
(342) 239-64-07, pamc@psu.ru
Perm Milli Tədqiqat Politexnik Universiteti
Perm Perm vilayəti 614990, Perm vilayəti, Perm,
Komsomolsky prospekti, ev 29, əsas bina, kabinet
329, Shevchenko Olga Anatolevna
+7 9222422484, +7 9519318117, osh@pstu.ru
7. Yaşayış (qeydiyyat) yerində qeydiyyat
sənədləri. (Harada getmək: Miqrasiya Rusiya
DİNŞ LŞM (Lısva şəhər mahalında)).
Patent onun ekstradisiyası üçün proqram
Patent müddəti və
onun uzadılması qəbul edildiyi gündən on iş günü ərzində Rusiya
FMX (Federal Miqrasiya Xidməti) ərazi bədənin
qaydaları
bir on iki ay müddətinə verilir.
Patent müddəti bir ay müddətində dəfələrlə
uzadıla bilər. Patent ümumi müddəti hesab
yenilənmə nəzərə alaraq, onun verildiyi tarixdən
on iki ay çox ola bilməz.
Patent müddəti aşağı sabit ödəniş şəklində
şəxsi gəlir vergisi üçün müddətinə uzadılmış hesab edilir. Bu halda, Miqrasiya Rusiya DİNŞ
şöbəsinin müraciət tələb olunmur.
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Əks halda, patent müddəti aşağı sabit ödəniş
şəklində şəxsi gəlir vergisi müddəti son günündə
aşağıdakı gündən xitam verilir.
Patent verilmiş olan Rusiya Federasiyası
mövzu ərazisində əmək fəaliyyətini həyata
keçirmək üçün xarici vətəndaşın hüququnu verir.
Perm bölgəsində əmək bazarının regional
Əvvəlcədən
ödəniş dəyəri və xüsusiyyətləri əks etdirir 2017 üçün dərəcəsi
təsdiq edilmişdir. Qanun №693-PK. Əmsalı 1.785
cərimənin
təşkil edəcək.
məbləği
Patent ümumi dəyəri bir neçə komponentdən
ibarətdir:
Ayda 1200 rubl - avans ödəniş sabit. Bu
məbləğ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilir.
Patent dəyəri hesablamaq üçün federal və
regional deflyasiya dərəcələri ilə çoxaltmaq
lazımdır.
2017 il 3477 rubl patent üçün vergi məbləği.
(Getmək harada: Rusiyanın Sberbank və
digər kommersiya bankları)
Cəza məbləği İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 18.20
ilə müəyyən və 10-dan 15-dan min rubl arasında
dəyişir olunur. (Getmək harada: Perm vilayətda
DİN Rusiyanın DİΙΒ (Daxili İşlər Ιdarə Βaş) Miqrasiya araşdırma idarə, ünvan Perm, Chernyshevsky küçə 5)
Xarici vətəndaş oriqinal qrant gündən on
Bu uzadıla və ya
patent
yenidən iki ay keçdikdən əvvəl patent geci on iş günü
yeniləmək hüququna malikdir.
edilə bilər?
Patent yenidən verilməsi üçün sorğuların
sayı bir yarım çox ola bilməz.
Bir on iki ay müddətinə xarici vətəndaş patent yenidən.
Yenidən qeydiyyatdan patent qüvvədə olma
müddəti bir ay müddətində dəfələrlə uzadıla bilər.
Patent ümumi müddəti hesab yenilənmə nəzərə
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Itirildikdə
(zərər) patent və
ya zərər nə
etməli?

Bəzi hallarda, bir patent
verilmiş və
yenidən, və
verilmiş patent
ləğv edilir?

alaraq yeniden patent gündən on iki ay çox ola
bilməz.
Yenidən qeydiyyatdan patent müddəti aşağı
sabit ödəniş şəklində şəxsi gəlir vergisi üçün
müddətinə uzadılmış hesab edilir. Bu halda, miqrasiya sahəsində federal icra hakimiyyəti ərazi
orqanlarına müraciət tələb olunmur. (Harada
getmək: Miqrasiya şöbəsi Rusiya DİNŞ (Daxili
İşlər Nazirliyi Şöbəsinin) LŞM).
Xarici vətəndaş Rusiya Federal Miqrasiya
Xidmətinin ərazi orqanına müraciət edə bilər patent zərər və ya ziyana halda, patent bir cüt üçün
ərizə ilə patent verilir. (Harada getmək: Miqrasiya şöbəsi Rusiya DİNŞ (Daxili İşlər Nazirliyi
Şöbəsinin) LŞM)).
Hallarda olduğu xarici milli:
1. üçüncü şəxs iş köməyi ilə əmək
fəaliyyətini həyata keçirmək;
2) başqa Rusiya Federasiyasının və ya Rusiya vətəndaşlarının təhlükəsizliyi üçün təhlükə
yaradır, Rusiya Federasiyası Konstitusiya üçün
bir zorakı dəyişiklik müdafiə;
3) maliyyə və ya planlaşdırır terrorist (ekstremist) çıxış belə aktların komissiya yardım
göstərir və ya onlara, eləcə də terror (ekstremist)
fəaliyyətini dəstəkləyən digər hərəkətlərə yol
verdikdə;
4) Iş icazəsi üçün ərizə əvvəlki beş il ərzində,
o, Rusiya Federasiyası, readmissiya haqqında Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqaviləyə
uyğun olaraq deportasiya və ya xarici dövlətə Rusiya Federasiyasının transfer inzibati xaric məruz
qalıb, və ya dəfələrlə iş icazəsi üçün ərizə əvvəlki
on il ərzində (iki və daha çox dəfə) Rusiya
Federasiyası, readmissiya haqqında Rusiya
Federasiyasının beynəlxalq müqaviləyə uyğun
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olaraq deportasiya və ya xarici dövlətə Rusiya
Federasiyasının transfer inzibati xaric məruz
qalıb;
5) saxta və ya bilə-bilə saxta sənədlər və ya
yalan məlumatlar yayıb təqdim;
6) cinayət, yaxud təkrar təhlükəli kimi tanınır
cinayət törətmək üçün qanuni qüvvəyə məhkəmə
hökmü ilə məhkum edilmişdir;
7) görkəmli və ya əvvəllər federal qanuna
uyğun olaraq kimi tanınan xaricdə Rusiya
Federasiyası və ya ərazisində ağır və ya xüsusilə
ağır cinayət törətməyə görə məhkum var;
8) bir il ərzində dəfələrlə (iki və daha çox
dəfə) Rusiya Federasiyasında xarici vətəndaşların
qalmaq (yaşayış) bir hissəsi Rusiya qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyətə
cəlb;
9) daimi yaşamaq üçün xarici dövlətə Rusiya
Federasiyasının yola;
10) altı aydan artıq Rusiya Federasiyası
xaricində;
11) bir narkoman və ya arayış insan immun
çatışmazlığı virusu (HİV infeksiyası səbəb
xəstəliyin onun olmaması var), və ya başqaları
üçün təhlükə yoluxucu xəstəliklərdən biridir əzab
var.
12) 18 yaşına çatmamış.
Xarici vətəndaş inkar və ya patent yeniden
Onun ləğv
sonra patent di- verildi, əvvəllər bir patent ləğv edildi ona
verilmiş, xarici vətəndaş vermək və ya patent və
zayn
mümkündürmü? ya ləğv yeniden imtina tarixindən etibarən bir patent üçün yenidən müraciət etmək hüququ, lakin
əvvəllər bir çox il var əvvəllər patent.
Patent adı, və ya son adı müddətində
Mövcud patent
dəyişiklik dəyişikliklər halda (son - əgər varsa) xarici
vətəndaş və ya onun şəxsiyyətini təsdiq edən
etmək
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mümkündürmü? sənədin detalları, Rusiya Federasiyasının mindiyi
tarixdən etibarən yeddi iş günü ərzində xarici
vətəndaş ərazi federal orqanına müraciət etməyə
borcludur patent olan məlumatların dəyişikliklər
miqrasiya sahəsində icra hakimiyyəti.
Təmin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 18.10-ci
4 hissə:
4. Viza tələb olunmayan qaydada Rusiyanın
gəldi xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan
şəxsin pozulması, icazə olan məlumatların
dəyişikliklər tədavül müddəti iş və ya patent, belə
müalicə federal qanunla tələb olunduğu halda,
- 4 5 min rubl arasında inzibati cərimə ilə
cəzalandırılır.
1. Patent almaq üçün.
Işçilərin
2. Patent verilməsi tarixindən etibarən iki ay
vəzifələri
ərzində hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların
hansılardır?
karyera həyata əcnəbi şəxsən təqdim etməlidir və
ya Miqrasiya şöbəsi Rusiya DİNŞ LŞM əmək
müqaviləsinin surəti və ya bir mülki müqavilə
üzrə geri alınması ilə qeydiyyatdan keçmiş poçt
vasitəsilə göndərmək işləri (xidmətləri) icrası.
Təqdirdə əmək müqaviləsinin surəti və ya
işlərin (xidmətlərin) patent xarici vətəndaşa
verilən və ya yenidən, və verilmiş patent ləğv
olunur mülki müqavilə. (Harada getmək: Miqrasiya şöbəsi Rusiya DİNŞ LŞM).
4. Rusiya Federasiyası və onların uzadılması ərazisində
qalma müddəti
4.1. Uzadılması səbəbləri
Rusiya Federasiyası xarici vətəndaşların
müvəqqəti olma müddətlərinin uzadılması üçün əsas
iki qrupa bölünür: tələb olunmayan qaydada Rusiya
Federasiyasına gələn xarici vətəndaşların müvəqqəti
qalmaq uzanan xarici viza proseduru Rusiya
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Federasiyasına gələn vətəndaşlar və əsaslar müvəqqəti olma
müddətlərinin uzadılması bazası viza.
Rusiya Federasiyasının xarici vətəndaşın müvəqqəti olma
müddəti ona verilmiş viza etibarlılıq ilə müəyyən edilir.
Vizanın etibarlılıq Rusiya Federasiyasında xarici vətəndaşların
qalmaq zamanı uzadıla bilər, federal icra hakimiyyəti orqanı yazılı və
ya xarici vətəndaşın elektron sənəd və ya xahişi ilə ərizə əsasında
miqrasiya və ya bir ərazi orqanının sahəsində nəzarət və nəzarət
funksiyalarını həyata keçirmək üçün səlahiyyətli yazılı və ya elektron
sənəd bir dövlət orqanı, yerli hakimiyyət və ya hüquqi şəxs olan:
Viza müddətinin uzadılması barədə qərar əcnəbi qalır ki,
(proqram üzrə) dəvəti ilə xarici vətəndaşın yazılı ərizə və təşkilatın
yazılı ərizə, və ya bir Rusiya vətəndaşı və ya Rusiya Federasiyasının
daimi sakini əcnəbi əsasında Federal Miqrasiya Xidməti və onun ərazi
orqanları tərəfindən qəbul edilir Rusiya Federasiyasının ərazisi.
Xarici vətəndaş və ya viza (siyahı bənddə "miqrasiya xidməti
Rusiya viza qeydiyyatı qaydası" da yerləşir) viza yeniləmək almaq
üçün nəzərdə tutulmuş sənədlərdən başqa, Rusiya Federasiyasının
xarici vətəndaş qəbul party, səbəb halları ifadə edərək, ərizə təqdim
viza uzatmaq; təlim müqavilə və ya əmək (mülki) müqavilə.
Rusiya Federasiyası müvəqqəti qalma müddəti, digər ölkə milli
ki keçdikdən günü o müvəqqəti olma müddəti uzadılmışdır bir viza
hallar istisna olmaqla, doxsan gün artıq ola bilməz tələb olunmayan
qaydada Rusiya Federasiyasında gəldi.
Halda xarici vətəndaşın Rusiya Federasiyasında müvəqqəti qalma
müddəti ona Rusiya Federasiyası müvəqqəti yaşamaq üçün icazə
verilməsi şamil edilir. Rusiya Federasiyasının müddətinin uzadılması
barədə xarici vətəndaşın ev sahibi kimi fəaliyyət göstərən şəxs, bir
qeyd ilə xarici vətəndaşın pasportunun surətini, miqrasiya vəsiqəsinin
surəti edilməsi, müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin qeydiyyat üçün
ərizə yerinə ərazi struktur yarımseksiya aiddir müvəqqəti yaşamaq
üçün icazə qeydiyyatı üçün ərizə baxılması, eləcə də yeni hesabat
dövründə miqrasiya başa bildiriş qəbul.
Xarici vətəndaş 180 gün həyata Rusiyada yalnız 90 gün qalmaq
hüququna malikdir. Yeni qaydalar nəzərə fasiləsiz yaşayış gün sayı,
həm də ümumi deyil, yalnız almaq altında unutmayın. Rusiya
Federasiyasının ərazisinə daxil Beləliklə, xarici vətəndaş (ümumi, bu
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90-dən artıq olmamalıdır) nəzərə 180 gün dövrü almaq və Rusiyada
olan zamanı gün sayını hesablamaq üçün borcludur.
Bir çox sual hesab necə bu "180 90" zəruri olan Rusiya
Federasiyasının daxil 1-ci minmə tarixi hesablanması bərpa etmək
üçün uzun müddət idi aparmaq və bu halda ... demək olar ki, mümkün
deyil, əgər aşağıdakı kimi davam - hesablamalar bir başlanğıc nöqtəsi
kimi sonra cari tarixi almaq 180 gün əvvəl arxalana, və o dövrün gün
sayı Rusiyada necə oldu. Sonra, siz hələ Rusiya Federasiyası ola bilər
zamanı gün sayı almaq, bu gün yekunlaşdırmaq lazımdır və
nəticəsində 90-dən çıxmaq.
Rusiya Federasiyası ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan
xarici vətəndaşların olma müddətlərinin uzadılması halda, əcnəbi
əmək müqaviləsi ona əlavə qalmaq, sərbəst formada genişləndirilməsi
üçün yazılı ərizə ilə ərazi vahidi olur.
Patent əsasında Rusiya Federasiyası ərazisində müvəqqəti olma
müddətinin uzadılması, vergi və patent ödənilməsi üçün qəbz ərazi
struktur vahidi təmin zaman. Patent müddəti dəfələrlə üç aydan artıq
olmayan müddətə uzadıla bilər. Patent ümumi müddəti hesab
yenilənmə nəzərə alaraq patent verilməsi gündən on iki ay çox ola
bilməz.
Patent və müddəti müvafiq olaraq, müvəqqəti qalma müddəti
vergi ödənilən dövr son günündə aşağıdakı gündən xitam verilir.
Patent verilməsi tarixindən etibarən on iki ay sonunda xarici
vətəndaş yeni patent almaq üçün miqrasiya sahəsində federal icra
hakimiyyəti ərazi orqanlarına müraciət edə bilər.
Qalmaq müddətinin uzadılması üçün bir sağlamlıq ola bilər
(məsələn, doğum abort və ya reanimasiya dövlət və ya ölkənin xüsusi
tibbi müəssisəsinin istiqamətdə).
Bir formal cihaz müddətinin uzadılması üçün bir yol iş və ya
qəbul Rusiya Federasiyasının təhsil. Müvafiq sənədlər qeydiyyat
yerdə FMX şöbəsinin müraciət ilə qalmaq müqavilə bağlamaq
müddətinə uzadılacaq.
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə (MYI) almaq - növbəti seçim
Rusiya Federasiyasının qalmaq uzatmaq. Qalmaq müddətinin
uzadılması tələb olunmur. Siz kvota və ya kvota həyata MYI üçün
müraciət edə bilər. Qanunvericilik kvotalar canı, əgər yalnız ola bilər
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sənədləri qəbul etməkdən imtina hər kəs əcnəbi ola bilər kvota bir
MYI üçün müraciət ki, təmin edir.

4.2. Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə
Müvəqqəti yaşamaq İnstitutu üçün icazə 2002-ci ildən Rusiya
Federasiyası təqdim edilib. Bir yaşayış
icazəsi və Rusiya vətəndaşlığından - ο
MYI
sonra
Rusiya
miqrasiya
qanunvericiliyində növbəti addım kimi,
Rusiya Federasiyası və daimi ərazisində
müvəqqəti olma arasında aralıq seçimi bir
növ.
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vətəndaşların aşağıdakı
kateqoriyalara tələb olunmur əldə:
Belarus Respublikasının vətəndaşları;
yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və onların ailə üzvləri Rusiya
Federasiyasının gəlib.
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə (MYI) yalnız Rusiya hökuməti
hər il Rusiya Federasiyasının hər bölgə üçün müəyyən kvota
sərhədləri çərçivəsində verilir. Kvota canı və ərizəçi hələ MYI
istəyirsə, o, başqa bölgədə, və ya növbəti ilin sənədlərə və ya müraciət
edə bilər.
MYI edilməsi
Icazə almaq üçün gələnlər-xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı
olmayan şəxs aşağıdakı sənədləri FMX müraciət təqdim etməlidirlər:
4. 2 nüsxədə ərizə forması
5. 2 şəkil 3 × 4 (vətəndaşlığı olmayan - 3 şəkil). Şəkil üçün
əsas tələb - aydınlıq. Ərizəçi eynək taxır varsa, daha yaxşı onlara şəkli
- lakin qaranlıq / rəngli linzalar ilə. Dini səbəblərə görə bir vətəndaş
papaq olmadan cəmiyyətdə ola bilməz zaman fotoşəkil hallar istisna
olmaqla, heç bir baş geyimləri olmalıdır.
6. (Belə bir yaşayış icazəsi kimi) onun vətəndaşlıq vəziyyəti
xaricində yaşamaq üçün bir yad hüququnu təsdiq edən sənəd.
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8. Xarici vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi. Bu yaşayış ölkədə
verilir; ΜΥΙ qeydiyyatı üçün sənədlərin təqdim əvvəl etibarlılıq ən azı
3 ay olmalıdır.
9. Rus dilinin xarici vətəndaşın mülkiyyət, Rusiya tarixi bilik,
Rusiya qanunvericiliyinin əsaslarını təsdiq edən sənəd.
10. Sertifikat və ya ərizəçi heç bir yoluxucu xəstəliklər var ki,
rus səhiyyə üzrə və ya yaşayış Dövlət tərəfindən verilən digər kağız və
narkotik asılılığı. MYI ekstradisiya qarşısını xəstəliklərin siyahısı, RF
hökuməti Fərmanı əks olunur 188 saylı.
11. Ərizəçi HİV-ə yoluxmuş deyil ki, təsdiq arayış.
Son iki sənəd ərizəçi ərizə təqdim edildiyi tarixdən etibarən ən
geci 30 gün qalmış təqdim etməlidirlər.
Biz qəsdən mütləq verilmiş sənədlər dövlət rüsumunun
ödənilməsi qəbzi qeyd yoxdur: bu onunla bağlıdır ki, satış qəbz - bu
Xəzinədarlıq qeyd olunur hüququ deyil, (Vergi Məcəlləsinə uyğun
olaraq 1600 rubl) qeydiyyat haqqının ödənilməsi faktı kimi ərizəçinin
öhdəliyi, və, müvafiq sənədlər arası tələbi ilə əldə edilə bilər.
Sənədlərin hər hansı bir xarici dil xidmət, bu, mütləq rus dilinə
tərcümə ona tətbiq edilir. tərcümə düzgünlüyünü notarial qaydada
təsdiq edilməlidir.
Əldə MYI
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə alınması tətbiqi yerdə FMX
ərazi bölgüsündə həyata keçirilir. MYI haqqında işarə xarici
vətəndaşın şəxsiyyətini qoydu. MYI vətəndaşlığı olmayan şəxs iddia,
bu, ayrı-ayrı sənəd ona verilir.
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilir və 3 il uzadıla bilməz.
MYI nigah əldə
Nəzərə Rusiya Federasiyasının hər bir fənn üçün müəyyən kvota
alaraq olmadan, - əldə ΜΥΙ evlilik xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı
olmayan şəxs üçün müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almaq üçün
güzəştli variant kimi tanınır.
ΜΥΙ evlilik üçün uyğun üçün, aşağıdakı şərtlər vətəndaşı
edilməlidir:
Rusiya Federasiyasının vətəndaşı ilə evli olmalıdır;
nigah rəsmi qeydiyyata alınmalıdır;
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xarici vətəndaşın həyat yoldaşı Rusiya Federasiyasında
yaşayış yeri olduğu.
Rusiya Federasiyasının vətəndaşı - Buna görə də, evlilik üçün
MYI üçün müraciət vətəndaş Baxış əlavə sənədlər kimi, nikah
haqqında şəhadətnamə və həyat yoldaşı pasport təqdim etməlidirlər.
Qaydalar və siyasət MYI alındığı ümumi qaydada oxşar MYI
nigah.
Əldə MYI kiçik vətəndaş
MYI iddia bir vətəndaş, bir kiçik və ya FMX valideynləri və ya
hüquqi nümayəndələri xidmət qismən aciz / bilən, onda əvəzinə bütün
zəruri sənədlər varsa.
MYI üçün sənədlər aşağıdakı tələb edir:
11. Bir valideyn və ya qanuni nümayəndəsi tərəfindən
imzalanmış şərhdə.
12. Kiçik şəxsin şəxsiyyət (məsələn, doğum haqqında
şəhadətnamə).
13. Ərizəçi qismən qadir olduğunu təsdiq sənəd / aciz.
14. Sənədlər qanuni nümayəndəsi tərəfindən açılan varsa, o,
hakimiyyəti sübut təqdim etməlidir.
15. Uşaq 10 və 18 il arasında varsa, siz onu notarial qaydada
təsdiq Rusiya Federasiyası, hərəkət qəbul etdi müraciət etməlidir.
16. Yaşı 14 il çatmış şəxsin cinayət rekord sənəd.
17. HİV infeksiyasının olmaması Sertifikat.
18. Vətəndaş heç bir infeksion xəstəliklər və heç bir asılılığı var
ki, təsdiq tibbi kayıtları.
19. Xarici vətəndaş öz vətəndaşlıq ölkə xaricində yaşamaq üçün
imkan verir sənəd.
20. 2 fotoşəkillər 3x4 format.
MYI imtina üçün əsaslar
FMX aşağıdakı hallarda ona əlavə təqdim ərizə və sənədləri
nəzərdən imtina etmək hüququna malikdir:
ərizəçi düzgün ərizə formasını doldurdu əgər;
ərizəçi bütün tələb olunan sənədləri təqdim olunmayıb əgər;
ərizəçinin təqdim etdiyi şəxsi məlumatların səhvlər aşkar
varsa;
20

təqdim olunmuş sənədlər Rusiya Federasiyasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab deyilsə;
ərizəçi Rusiya Federasiyası qalmaq (yaşayış) sifarişi
pozulmuş əgər;
Rusiya Federasiyasının bir mövzu üçün müəyyən edilir
kvota, tükəndiyini əgər;
ərizəçi saxta şəxsiyyət təqdim əgər;
ərizəçi tərəfindən dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə heç
bir məlumat yoxdur, əgər;
üçün Rusiya gəldikdən sonra bir viza tələb varsa, ərizəçi bir
şəxsiyyət sənədi təqdim etməyib. Bu siyahı tam deyil. Başqa əsaslarla
FMS proqram və sənədləri qəbul etməkdən imtina edə bilməz.
Xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs ilə başlamaq,
MYI almaq üçün zəruri olmuşdur Beləliklə, əgər, o, bir kvota
olmadan MYI üçün bir qanuni səbəb var, və yalnız bundan sonra
ərazi müvafiq sənədlərlə müraciət deyil ki, əmin etmək üçün var
federal Miqrasiya Xidmətinin şöbə.
MYI 3 il müddətinə verilir və uzun olmayacaq. Bir MYI imtina
qarşı Apellyasiya FMX və ya məhkəmənin üstün bölgüsü 3 gün ola
bilər.

5. A yaşamaq üçün icazə
Rusiyada yaşamaq üçün icazə - RF
daimi yaşayış miqrantların hüququnu
təsdiq edən sənəd. Səbəbdən asılı olaraq, YI
(yaşayış icazəsi) gələcəkdə 5 ildir eyni dövr
üçün uzadılması imkanı verilir. Pasport bir
möhürü verilməsi ilə təsdiq yaşamaq üçün
icazə fərqli olaraq, yaşayış bir müəyyən forma təmsil edir. Məsələn,
Rusiya Federasiyasının bir hamar giriş üçün milli pasport və yaşayış
icazəsi lazımdır. Miqrant "Rusiya Federasiyası sakini" statusu bu
sənədin sahibi qəbul olmaq və hər hansı bir dövlətin vətəndaşlığı
olmayan şəxslər, sənəd şəxsiyyət vəsiqəsi əvəz.

Kim yaşayış icazəsi almaq olar?
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Rusiya Federasiyasının qanunvericilik sənədi almağa haqq qazanan şəxslərin sıra müəyyən edir:
MYI olan böyüklər miqrant;
Yüksək ixtisaslı mütəxəssis (YIM);
Onun qəyyumu əgər şikəst yad - Rusiya vətəndaşı və ya icazə ilə
miqrant;
Könüllü köçürülmə Dövlət Proqramı üzvü;
Belarus vətəndaşı;
Rus dilinin daşıyıcısı;
Siyasi qaçqın;
Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını ləğv edən əcnəbi.
Hansı Rusiya yaşayış icazəsi verir?
6. Siz sərbəst (müəyyən məhdud sahələrdə istisna olmaqla) bir preilkin bildiriş FMX olmadan ölkənin ətrafında hərəkət etmək üçün
imkan verir.
7. Rusiya səyahət və viza olmadan bir çox dəfə olaraq ölkəni tərk.
8. Radiasiya patent və ya icazə olmadan Rusiya şirkətləri çalışır.
9. Bu uşaqların təhsil, səhiyyə və pensiya hüququ verir.
10.
Bu rus banklar tərəfindən təklif olunan kredit məhsulları
istifadə etməyə imkan verir.
Bundan əlavə, yaşayış aldıqdan sonra bir əcnəbi (əvvəlki
vətəndaşlıq imtina tələb müəyyən hallar istisna olmaqla) onların ölkə
xidmət icazə.
Məhdudiyyətlər
Xüsusilə iyul 25, 2002, səsvermə hüquqları və bu müəyyən
fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər miqrant-ci il tarixli №115-FZ
Qanununa uyğun olaraq:
Dövlət və ya bələdiyyə xidmətində məşğulluq ediləcək;
Rusiya Federasiyası Dövlət bayrağı altında üzən gəminin ekipaj
hissəsi;
Rusiya Federasiyasının döyüş gəmisinin ekipaj üzvü olmaq;
Mülki aviasiya hava gəmisinin komandiri;
Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ilə məşğul olan
şirkətlərdə iş.
Bundan əlavə, əcnəbi hətta mülki personal kimi, hərbi
xidmətə qəbul etmir və RF SQ (Rusiya Federasiyasi Silahlı
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Qüvvələrinin) (və ya qoşunların digər növ) könüllü üzvlüyünə hüququ yoxdur.
Permit miqrantların sərbəst daxildir "qapalı" sahələrdə əlavə RF
subyektlərinin hər hansı bir müraciət etmək üçün imkan verir:
4. Qapalı tipli inzibati ərazi formalaşdırılması;
5. Əcnəbilər üçün məhdud giriş ilə Institutions;
6. Bağlı hərbi diyar.
Icazə almaq üçün proseduru
Sənədin qeydiyyat prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir:
1 il Rusiya Federasiyası MYI və yaşayış əldə.
Və yaşamaq üçün icazə forması – FMX ərizə tələb sənədlər,
təqdim (DİN DİΙΒ Aprel 2016) toplayın.
Ölkədə qaldıqdan illik bildiriş.
Bəzi miqrantlar birinci mərhələsini keçmək hüququ var olan
yaşayış icazə verilməsi üçün sadələşdirilmiş qaydası. Bunlar:
6. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və onların ailə üzvləri;
7. Rusiya anadil;
8. Belarus vətəndaşları;
9. Rusiya vətəndaşlığını dayandırıb şəxslər;
10.
Siyasi qaçqın.

Yaşayış icazələrin alınması üçün sənədlər
Əlillər və ya uşaqlar üçün şəxsən əcnəbi təqdim yaşamaq hüququ
üçün ərizə sənədlər qəyyumları və ya valideynlərin ötürmək. Yaşayış
icazələri almaq üçün bir neçə seçim var. Ras hər detal baxın.
General sifariş
Ümumi qaydada yaşayış icazəsi üçün ərizə (miqrantların
müəyyən kateqoriyaları üçün istisna olmaqla) Bütün xaricilər. Bu
RVP məcburi qeydiyyat daxildir, çünki bu, uzun bir yoldur. Bu halda,
Rusiya Federasiyasında oturma icazəsi ETA ilə ölkədə yaşayış 6 ay
sonra verilir.
Ən uzun proses - ümumi qaydada ölkədə daimi sakini status
edilməsi. Lakin, bu, gələcəkdə çoxsaylı uzadılma imkanı ilə 5 il
verilmiş "tam hüquqlu" yaşamaq üçün icazənin demək olar ki, yalnız
variantdır.
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Siz sənədin qeydiyyatı bu yolu seçmək, onda bir sıra mühüm
xüsusiyyətləri baxmaq:
MYI vaxtından əvvəl 6 aydan sonra olmamalıdır oturma icazəsi
üçün müraciət edin.
Müraciət üçün son tarix - MYI qeydiyyatı sonra 2,5 il sonra. Bu
müddət bir sənəd vermək üçün vaxt yoxdur, MYI üzərində almaq
lazımdır.
Tətbiqi baxılma müddəti ərizənin verildiyi tarixdən etibarən 6
aydır.
Yaşamaq üçün icazə uzadılması üçün ərizə təqdim etmək onun
vaxtından əvvəl 2 ay olmalıdır.

Tələb olunan sənədlər:
9. Tələbi iki nüsxədə dolu. (Bütün formaları veb fms.gov.ru
mövcuddur kimi) onun forma rabitə vasitəsilə yükləyə bilərsiniz.
Əl ilə və ya texniki vasitələrdən istifadə ilə dolu ola bilər.
10.
Standard şəkillər (4 əd.).
11.
Milli pasport.
12.
Qeydiyyat haqqı (3500 rubl) ödənilməsi qəbz.
13.
MYI.
14.
Rusiya Federasiyasında yaşayan üçün kifayət qədər
vəsaitlərin mövcudluğu sübut sənədlər (arayış 2-ŞGV (şəxsi gəlir
vergisi), patent sənədləri vergilərin ödənilməsi təsdiq).
15.
Tibbi arayış və HİV infeksiyasının olmaması sənədi.
16.
Rus biliyi sübut.
Xarici dildə təqdim bütün rəsmi sənədləri, yalnız rus dilinə
konsulluq leqallaşdırılması və tərcümə sonra qəbul edilir.
Uşaqlar
Uşaqlar bir yaşayış icazəsi edərkən lazımdır:
Iki nüsxədə ərizə.
Standard şəkillər (4 əd.).
Doğum haqqında şəhadətnamə.
Rusiya Federasiyasında 14 yaşında yaşayan bir kiçik uşağın
razılığı.
Tibbi arayış və HİV olmaması arayış.
Milli pasport.
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Uşaq saxlanılması üçün kifayət qədər vəsaitlərin mövcudluğunu
təsdiq edən sənədlər.

Imtahan
Ümumi qaydada yaşayış icazəsi almaq miqrantlar rus dili, tarix
və Rusiya Federasiyası qanunvericiliyinin əsasları bilik sənədi təqdim
etməlidir. Bu tələb 1 yanvar 2015-ci il tarixli Qanun №74-FZ əks
olunur.
Sertifikat üç hissədən ibarət kompleks müayinə keçdikdən sonra
verilir:
4. Rus dili üzrə test. Onun keçid 75 dəqiqə verilir;
5. Rusiya tarixinin test. 30 dəqiqə;
6. Rusiya hüquq test. Onun icrası haqqında 30 dəqiqə verilir.
İmtahan haqqı 5300 rubl. Uğursuz keçmək halda pul geri
qaytarılmır. Miqrant qaydalarını pozan olardı imtahan prosesində varsa da, sərf məbləği geri almaq deyil.
Sertifikat təmin etmək yoxdur:
YIM;
18 yaşınadək uşaqlar;
Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi işçilər;
60 yaşdan yuxarı qadınlar;
65 il daha yaşlı insanlar;
Dövlət Proqramının iştirakçıları;
Sovet dövründə təhsil almış miqrant;
Rusiya Federasiyasında təhsil miqrant;
Rus dili rəsmi olaraq tanınır ölkələrin vətəndaşları;
Rusiya anadil tərəfindən tanınan şəxslər.
Onun dəyərinin bir oturma icazəsi pay kifayət qədər üçün
imtahan qəbul üçün pasport və miqrasiya kartı təmin edir. Sertifikat 5
il üçün etibarlıdır.
Dövlət Proqramının iştirakçıları
Könüllü köçürülmə dövlət proqramının üzvləri kvota nəzərə
alınmadan MYI sahibləri olmaq hüququ var. Bir miqrantın yaşayış
yeri üzrə MYI və qeydiyyatdan sonra yaşamaq üçün icazənin
verilməsi üçün müraciət edə bilər. Ərizə 2 ay hesab edilir.
Tələb olunan sənədlər:
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4. Cüt-ci ildə ərizə (standart kimi) proqram. Uşaqlar ayrı forması
doldurulur üçün.
5. 4 nüsxədə standart şəkillər.
6. Milli pasport.
Gələcəkdə (gəlmişkən, yalnız 3 il verilir) Dövlət Proqramı
iştirakçısı və yaşamaq üçün icazə sənədi olan əcnəbi vətəndaşlıq üçün
ərizə edə bilər.
Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər
YIM MYI olmadan yaşayış icazəsi əldə edə bilərsiniz. Lakin bu
halda yaşamaq üçün icazənin müddəti iş müqavilə imzaladı dövr ilə
məhdudlaşır. Vaxtından əvvəl xitam halda, oturma icazəsi 30 gün
ərzində qüvvədə olacaq. Vaxt ayrılmış varsa, əcnəbi yeni müqavilə
imzalamaq üçün vaxt yoxdur, o ölkəni tərk etməyə borcludur.
Gələcəkdə miqrant Rusiya vətəndaşlığı buraxmaq niyyətindədir
əgər yaşayış icazənin verilməsi bu yolda getmək əhəmiyyət kəsb edir.
Tələb olunan sənədlər:
Iki nüsxədə ərizə. Uşaqlar uşaq standart forması ərizə doldurun.
Standard şəkillər (4 əd.).
Milli pasport.
Mütəxəssis və Rusiya təşkilat arasında əmək müqaviləsi.
Evlilik sertifikatı - bir həyat yoldaşı üçün.
Doğum haqqında şəhadətnamə - uşaqlar üçün.
Rusiya anadil
Usdilli miqrantlar bir yaşayış icazəsi üçün ərizə ilə FMX
müraciət etmək hüququ var. Vətəndaşlıq proseduru əldə şəxslərin bu
kateqoriya üçün dərhal MYI qəbul və keçmək mərhələ bir yaşayış
icazəsi verilən sadələşdirilmiş proseduru təmin edir.
Dəstək rus dili tanımaq üçün bir əcnəbi şərhdə FMX müraciət
isteğe-getmək edir. Rus ərizəçinin anadil tanınması haqqında qərar
qəbul baxılması təyin komissiyasının sonra. Bu qərar qeyri-müəyyən
etibarlıdır. Sənədin alınması sonra, bir yaşayış icazəsi verilməsi ərizə
edə bilər.
Tələb olunan sənədlər:
6. Ikki nüsxədə doldurulmuş ərizə forması.
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7. Standart şəkillər (4 əd.).
8. Milli pasport.
9. Əvvəlki vətəndaşlığı rədd təsdiqi.
10.
Tibbi arayış və HİV infeksiyasının olmaması arayış.
Miqrantların bu kateqoriya üçün MYI icazə 3 il verilir və uzun
olmayacaq. Əcnəbilər əvvəlki vətəndaşlığından imtina tələb olunur və
Rusiya yaşamaq üçün icazə qeydiyyatına alındığı tarixdən 2 il ərzində
vətəndaşlıq minməsi üçün müraciət etmək. Bunu deyilsə, onda başa
çatdıqdan sonra icazə ləğv etdi.
Siyasi qaçqın
Tələsik bir relyef təmin edir yaşayış üçün ölkəni tərk. İlkin
mərhələdə bu lazımdır:
Oturma icazəsi verilməsi üçün pulsuz formada yazılı şərhdə.
Siyasi sığınacaq verilmiş və ərizəçinin ailə üzvləri, əgər bu halda,
bu məlumatlar da şərhdə göstərilir.
Standart şəkillər (4 əd.).
Milli pasport.
Evlilik pulqabısını və uşaqların doğum.
Bir yaşayış icazəsi almaq üçün tibbi müayinə
Tibbi müayinədən tələb oturma icazəsi almaq üçün istədiklərini
ifadə miqrantlar. Siz pasport, miqrasiya kartı və miqrasiya qeydiyyatı
haqqında sənəd lazımdır.
Imtahan komissiyası keçən ilin yekunlarına görə təhlükəli
yoluxucu xəstəliklərin olmaması sənədi və HİV olmaması sənədi
imzalayıb. Bu hər hansı bir tibbi klinika mümkün deyil belə
müayinədən yalnız səhiyyə müəssisələrinin ilə səlahiyyətli tibbi
müayinə nəticələrini edir.

Tətbiqi
Bir yaşamaq üçün icazənin verilməsi və lazımi sənədlər üçün
ərizə uşaqların yaşayış yeri üzrə FMX xarici filialı təqdim onların
valideynləri yoxdur. MYI dövrünün sonuna qədər altı ay:
Qanunvericilik Miqrasiya Xidməti orqanlarına müraciət vaxt müəyyən
edir. MYI vaxtından əvvəl iki ay xidmət dövlət proqramının üzvləri.
tələb olunan sənədlərin olmaması və ya doldurulması yanlış onlara
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bütün nöqsanların aradan qaldırılması üçün ərizə qəbul etməkdən
imtina.
Ifadəsi alındıqdan sonra qəbul sənədi verilir. Ərizə baxılması
müddəti - verilməsi tarixindən etibarən 6 ay. 2 ay - dövlət proqramına
qatılan miqrantlar üçün daha qısa müddət təmin edir.

Bir yaşamaq üçün icazənin verilməsi
Bildiriş müsbət qərar əcnəbi xahişi ilə göndərilir bilər. Bundan
sonra bir miqrant yenidən Miqrasiya Xidməti orqanlarına müraciət
edir. Yaşı 14 il ərzində əcnəbilər şəxsən sənəd alır. 14 yaşından aşağı
uşaqlar bir kiçik yapışdırılır şəkil bir valideyn və ya qanuni
nümayəndəsi, icazə yaşayış daxil uşağın yaşı fərqi yoxdur. Öz
yaşamaq üçün icazə verilmiş 14 uşaq yaşına çatdıqdan sonra, bu
prosedur valideynlərin biri tərəfindən açılan bir proqram əsaslanır.
Geri əvvəl verilmiş icazə MYI (əgər varsa) aldıqdan sonra.
Belarus vətəndaşları
Belaruslar yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan sonra bir yaşayış
icazəsi almaq hüququna malikdirlər. Yaşayış icazəsi almaq üçün
sənədlərin tam siyahısı (bu deyil ki, bu halda) MYI istisna olmaqla,
digər ölkələrdən olan miqrantlar üçün analoji sənədlərin siyahısı ilə
tam uyğundur. Bu daimi gəlir mənbəyi və ya bir bank depozit
mövcudluğunu təsdiq etmək üçün məcburidir. Icazə verilməsi müddəti
qərar FMX müalicə tarixindən etibarən 3 aydır.
Ukrayna vətəndaşları
Ukrayna ümumi qaydalar icazə uyğun olaraq hazırlanmışdır.
İstisnalar qaydada rus dilinin daşıyıcıları tanınmış və ya dövlət
proqramı tərəfləri olmaq olunur Ukrayna vətəndaşları var. Eləcə də
alıcılar oturma icazəsi ukraynalıların digər kateqoriyaları tibbi,
pensiyalar, məktəb və uşaq bağçaları uşaqların yerləşdirilməsi, eləcə
də zövq digər müavinət almaq hüququna malikdirlər statusu "daimi
Rusiya Federasiyası yaşayan".

Icazənin qüvvədə olma müddəti
Permit bütün səbəb asılıdır, 3-5 il müddətinə. Gələcəkdə, əcnəbi
məlumatlandırmaq məsuliyyət Rusiya Federasiyası qaldıqdan illik
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MFX orqanları, eləcə də yaşamaq üçün icazə vaxtında yenilənməsi
üçün ehtiyac olur.

Bir yaşamaq üçün icazələrin verilməsi imtina
Imtina səbəblərdən bir sıra üçün mümkün vermək:
Bundan əlavə, ekstradisiya ərizəçi məhkum deportasiya və ya
xaric əgər, bir təhlükəli xəstəlik imtina və daha çox 6 ay üçün
ölkə xaricində ola bilər. Lakin imtina FMX qərarı məhkəməyə
şikayət verilə bilər. Köçəri sənədlərin tam paketini təmin;
Bəyanat qaydada deyil;
Dastanlar etibarsız və ya saxta sənədlərin təqdim;
Əcnəbilər bir yaşayış icazəsi almaq üçün heç bir əsas var.

Yaşamaq üçün icazə uzadılması
Aşayış icazəsi uzatmaq üçün, miqrantlar hazırlamaq lazımdır:
6. Yaşayış icazəsi yenilənməsi tələbi;
7. Milli pasport;
8. Standart şəkil;
9. Yaşamaq üçün icazə əvvəl verilmiş;
10.
Qeydiyyat haqqı (3500 rubl) ödənilməsi qəbz.
Ərizə, icazə vaxtından əvvəl 2 ay olmalıdır başqa sənəd etibarsız
və onun dizayn qaydası yenidən bütün başlamaq lazımdır.
Etmək üçün onlarla yaşamaq üçün icazə sənədləri uzadılması
qəbul zaman orijinal nüsxə ərizəçiyə döndü. 2 ay - ərizə baxılması
müddəti.

6. Rusiya Federasiyası qalmaq pozulmasına görə
məsuliyyət
2017-ci
ildə
Rusiya
Federasiyasının
miqrasiya
qanunvericiliyinin pozulmasına görə sanksiyaların əsas cəza
verilir. Lakin, bərpa həmçinin deportasiya, müəyyən bir müddət üçün
Rusiya Federasiyasının ərazisinə giriş qadağan kimi digər formaları,
baş verə bilər.
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8. Harada məsləhət üçün getmək
Ünvan-zəruri məlumat
Miqrasiya İdarəsinin DİNŞ
Rusiyanın Lısva şəhər
mahalında. Ünvan: Perm
vilayəti, Lısva şəhər mahalında,
Lısva, Mir küçə 16. Baş: Chunareva Yuliya Borisovna;
Tel:. +7 (34249) 2-57-23
+7(912)888-41-88testperm2015@mail.ru Perm, Serpuhovskaya
küçə
4а
http://migrantperm.ru/
Miqrantların
sosial-mədəni
uyğunlaşma Mərkəzi - miqrantların xeyrinə və qəbul edən tərəf
cəmiyyət üçün çalışırıq.
https://guvm.mvd.ru - Miqrasiya Ümumi Müdirliyi

http://migrant.lameroid.ru
üçün internet jurnal

- Əcnəbilər

Milli assosiasiyaların siyahısı
Miqrasiya sahəsində normativ-hüquqi aktlar
30.12.2001 N 195-FZ olan "İnzibati Xətalar Rusiya Federasiyasının
Məcəlləsi" (dəyişdirilmiş 02.07.2017 ilə)
Maddə 18.10. Rusiya Federasiyası xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs iş Kaçak həyata
25.07.2002 N 115 FZ Federal hüquq
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(dəyişdirilmiş 03.07.2016 ilə) "Rusiya Federasiyasının Xarici
Vətəndaşların hüquqi vəziyyəti haqqında" (dəyişikliklər və əlavələr 31.07.2016
qüvvəyə minməsi ilə)
19.04.1991 N 1032-1 RF Qanunu (dəyişdirilmiş 12.28.2016 ilə)
"Rusiya Federasiyası məşğulluq haqqında"
Maddə 17. Xarici əmək Rusiya Federasiyasının ərazisinə gətirilməsi.
15.04.1994 Razılaşmanın (dəyişikliklər 25.11.2005) "Miqrant işçi əmək
miqrasiyası və sosial müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında"
16.04.2011 N 286 RF Hökuməti Fərmanı (dəyişdirilmiş 30.11.2016) "Xarici uyruklu həyata keçirilməsi üzrə məlumatlar bankının keçirilməsi Rusiya
Federasiyası iş"
30.06.2010 N 487 RF Hökuməti Fərmanı (dəyişdirilmiş 06.09.2016) üçün
"Işəgötürənin istəyi təsdiq edilməsi haqqında yüksək ixtisaslı xarici mütəxəssis
cəlb edilməsi, işlərin (xidmətlərin)"
30.04.2015 N 424 RF Hökuməti Fərmanı
"Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvləri - xarici uyruklu bacarıq
tələblərinə filial və ya dövlətlərdə qeydiyyatdan xarici kommersiya
şirkətlərinin törəmə Rusiya Federasiyası ərazisində yerləşən işə
göndərilmişdir"
11.10.2002 N 755 RF Hökuməti Fərmanı (dəyişdirilmiş 04.02.2011)
"Obyektləri və təşkilatların siyahısını təsdiq edilməsi haqqında olan xarici
vətəndaşlar heç bir doğru qəbul ediləcək üçün"
13.12.2016 N 728n Rusiyanın Əmək Nazirliyi Sərəncamı "Əmək
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün Rusiya Federasiyası daxil viza, iş icazəsi
və dəvətnamələr əsasında Rusiya Federasiyasına gələn Hökumət tərəfindən
təsdiq edilmiş xarici vətəndaşlar üçün 2017 kvota Rusiya Federasiyası Rusiya
Federasiyasının subyektləri bölüşdürülməsi haqqında" (09.01.2017 N 45126
Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş)
02.12.2014 N 1533 Rusiya Nazirliyinin Sərəncamı (dəyişdirilmiş
21.04.2016) "Təhsil müəssisələrinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında, xarici dil, Rusiya tarixi rus dilində imtahan və Rusiya Federasiyasının əsasları
aparılması" (25.12.2014 N 35400 Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan
keçmiş)
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28.05.2015 N 324n Rusiyanın Əmək Nazirliyinin Sərəncamı
(dəyişdirilmiş 02.10.2016 ilə) "Xarici uyruklu peşə (ixtisas vəzifələrin)
siyahısını təsdiq edilməsi haqqında - ixtisaslı mütəxəssislər kontingent viza
əsasında Rusiya Federasiyasına daxil olan xarici vətəndaşlara verilən mövcud
peşə (ixtisas) tərəfindən istifadə olunur, iş icazəsi tətbiq edilmir" (37746
19.06.2015 N Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş)
30.10.2014 N 589 FMX Rusiya Sifariş (dəyişdirilmiş 30.12.2015 ilə)
"Grazh-danstva olmadan xarici işçi və xarici vətəndaşlar üçün iş icazəsi
və şəxslərin işə icazə verilməsi üçün dövlət xidmətinin Federal Miqrasiya
Xidmətinin inzibati Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" (02.03.2015 N
36324 Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş)
15.01.2015 N 5 FMX Russian Sifariş (dəyişdirilmiş 08.12.2015 ilə) "Xarici uyruklu patentlərin qeydiyyatı üçün dövlət xidmətinin Federal Miqrasiya
Xidmətinin inzibati Qaydalarının təsdiq edilməsi və verilməsi" (27.02.2015 N
36317 Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş )
19.02.2014 N 97 FMX Rusiya Sifariş (dəyişdirilmiş 09.10.2015 ilə) "Xarici vətəndaşlara iş icazələrin forma və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
formaları təsdiq edilməsi haqqında" (Rusiya 11.03.2014 N 31565 Ədliyyə
Nazirliyində qeydə)
08.12.2014 N 639 FMX Rusiya Sifariş (dəyişdirilmiş 10.02.2015 ilə) tarixli "Bir patent qeydiyyatı ilə bağlı ərizə formaları, onun yenidən verilməsi,
bir dublikatın verilməsi və ya patent olan məlumatları dəyişdirmək təsdiq
edilməsi haqqında" (24.12.2014 N 35375 Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş)
13.09.2015 N 3793-U Rusiyanın Bank əlamət "Minimum (standart)
tələbləri şəraiti və onların məşğulluq məqsədi ilə Rusiya Federasiyası
ərazisində xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi
sığortanın tibbi sığorta qaydaları haqqında" (31.12.2015 N 40461 Rusiya
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş)
29.06.2015 N 384n Sağlamlıq ordeni Rusiya Nazirliyi "Yoluxucu
başqaları üçün təhlükə yaradır və verilməsindən imtina və ya vətəndaşlığı və ya
yaşayış icazəsi və ya patent və ya Rusiya Federasiyasında iş icazəsi olmadan
xarici vətəndaşların və şəxslərin müvəqqəti yaşayış üçün icazənin ləğv
edilməsi üçün əsasdır xəstəliklər, eləcə də sifariş təsdiq siyahısını təsdiq
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edilməsi haqqında onların iştirakı və ya olmaması və bu xəstəliklərin iştirakı
(olmaması) barədə tibbi hökm formaları" (05.08.2015 N 38341Rusiya Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş)
30.11.2012 N 390 FMX Rusiya Sifariş (dəyişdirilmiş 08.12.2014 ilə)
"Xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qeydiyyatı və daxil dəvət
verilməsi üçün dövlət xidmətinin Federal Miqrasiya Xidmətinin inzibati
Qaydalarının təsdiq edilməsi Rusiya Federasiyası On" (30.05.2013 N 28578
Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş)

Mənbələr istifadə:
- Daxili İşlər Nazirliyinin saytı;
- "Bez formata" Veb səhifə http://perm.bezformata.ru/listnews/ deyatelnost-na-territorii-permskogo/33376301
- Miqrantın Əl Kitabçası. Krasnoyarsk vilayəti.
- AİS (Axtarış və İnformasiya Sistemi) "Məsləhətçi Plus"

Mərkəzi kitabxanası. Ünvan: Kommunarov küçə 20 (ikinci
mərtəbə). Açılış saat: 10.00-dan 18.00-dək. Istirahət günü: şənbə.
Iyun-avqust həftə sonları: şənbə və bazar. Ayın son günü - sanitar gün.
Telefon: (342 49) 2-57-40, 2-66-96
İnternet ünvan: mpb_lysva@mail.ru. http://www.lysva-library.ru/
Azərbaycan dilinə tərcümə «Univer-comp» Tərcümə Bureau (FS
(fərdi sahibkar) Penevskih Aleksey İvanoviç, tərcüməçi Almasov Talat Həmid oğlu)
müəllif Е. Zapyataya
dövriyyə 350 köçürmək.
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