ё шахсан аз муҳосибот бо имзои худ гиред. Дар муҳосибот
бояд ба Шумо варақаи ҳисобӣ диҳанд. Ҳар гуна муносибатҳои пулӣ бояд ҳуҷҷатӣ кунонда шаванд;
ҳамаи чизеро, ки имзо мекунед, бо диққат хонед, нусхаи
онҳоро талаб кунед. Шумо ҳуқуқ доред, ки аз имзои ҳуҷҷатҳое,
ки бо муҳтаво ва шартҳояшон розӣ нестед, даст кашед.
ҳуҷҷатҳои худро барои нигоҳдорӣ ба кордиҳанда надиҳед:
ҳеҷ кас ба ғайри Шумо шиноснома, иҷозати кор, суғурта,
нусхаи шартномаи меҳнатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоятонро нигоҳ
дошта наметавонад, инчунин озодии равуои Шуморо маҳдуд
карда, телефонатонро кашида гирифта наметавонад. Кашида
гирифтани шиноснома ва маҳдуд кардани озодӣ ҷиноят аст:
дар ин ҳолатҳо ба политсия муроҷиат кунед!
Ҳуқуқҳои меҳнатӣ дар Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) - кодекси меҳнат нишон дода шудаанд.
Андозаи музди меҳнат, ки ба шуғли пурра фаро гирифта
шудаанд, набояд аз ҳадди ақали музди меҳнат - МРОТ кам
бошад. Дар Санкт-Петербург ин 19 650 рубл аст.
Корфармо уҳдадор аст, ки қонунгузориро дар соҳаи ҳифзи меҳнат риоя кунад – агар шароити меҳнат дар ҷои коратон барои саломатӣ ва ҳаёт хатарнок бошад, таъҷилан корро
бас кунед ва ба Следственный комитет шикоят кунед.
Давомнокии рӯзи корӣ набояд аз 8 соат, ҳафтаи корӣ аз
40 соат зиёд бошад. Барои кори иловагӣ музди иловагӣ мутобқи моддаҳои 152 ва 153-и ТК РФ дода мешавад.
Агар корманд уҳдадориҳои меҳнатии худро иҷро накунад,
кордиҳанда ба ӯ огоҳии хаттӣ, танбеҳ медиҳад ё мувофиқи
тартиботи маъмул (м.192 ТК РФ) аз кор хориҷ мекунад.
Ҷарима бастан барои иҷро накардани уҳдадориҳои
меҳнатӣ ғайриқонунӣ аст!
Агар дар пардохти музди меҳнати Шумо таъхир кунанд, тавсия
медиҳем, ки ба корфармо оид ба гирифтани нусхаи ҳуҷҷатҳо,
ки ба кор дахл доранд, мутобиқи тартиби муқарраркардаи м. 62
ТК ФР – аз ҷумла варақаҳои ҳисобӣ бо ариза муроҷиат кунед
оид ба пардохтани маош ва додани нусхаи ҳуҷҷатҳое, ки ба кор
дахл доранд, мутобиқи тартиби муқарраркардаи м. 62 ТК РФ
– аз ҷумла варақаҳои ҳисобӣ бо аризаи хаттӣ муроҷиат кунед.
Агар дар муҳлати 3 рӯзи корӣ ба Шумо нусхаи ҳуҷҷатҳоро надиҳанд, аз болои кордиҳанда ба Инспексияи давлатии меҳнат
Государственную инспекцию труда аризаи шикоятӣ нависед,
ба прокуратура ё суд муроҷиат кунед.

КОРИ ДОНИШҶӮЁНИ ХОРИҶӢ

Донишҷӯёни хориҷӣ, ки дар шакли рӯзона таҳсил мекунанд, метавонанд дар вақтҳои фориғ аз таҳсил бе патент
ва иҷозати кор ба меҳнат машғул шаванд. Барои бастани
шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ аз
онҳо талаб карда мешавад, ки танҳо маълумотнома аз мактаби олӣ ё коллеҷи дорои аккредитатсияи давлатии дар ҳамин минтақа буда таҳсил карданашонро тасдиқ менамояд,
пешниҳод кунанд.

БАРОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ
МЕҲНАТИИ ХУД МУРОҶИАТ КУНЕД

Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге:
8 (812) 408-90-15, git78.rostrud.ru
Прокуратура Санкт-Петербурга:
8 (812) 315-48-53, epp.genproc.gov.ru
Главное Следственное Управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу (дар ҳолати ба кор
маҷбур кардан ё надодани музди меҳнат):
8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71, spb.sledcom.ru

Хуш омадед ба
Санкт-Петербург!

Ёрии бепули ҳуқуқӣ

Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге:
«хатти доғ» барои шаҳрвандони хориҷӣ (муҳоҷирони меҳнатӣ)
– 8 (812) 576-28-67
Фонди хайриявии «ПСП-фонд»:
8 (953) 141-31-09, 8 (812) 337-57-85, vk.com/pspfond
Фонди «Ориентир»:
https://fondorientir.ru ; vk.com/fond_orientir; www.instagram.com/
fond_orientir/; www.facebook.com/fondorientir
e-mail: info@fondorientir.ru; горячая линия: +7 (812) 385-69-89

Қонунгузории муҳоҷирати
Федератсияи Россия ва
қоидаҳои ба кор даромадан

Маълумоти муфид:

Интернет-ресурс барои муҳоҷирони Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/internet-resurs-dlya-migrantov/
Хизматҳои электронии Федеральной службы по труду и занятости:
www.онлайнинспекция.рф
www.rostrud.ru
«Миграция и мигранты. Межрегиональный информационный портал» - маслиҳатҳо барои мутобиқшавӣ ва ҳифзи
ҳуқуқҳои худ, робитаҳои муфид:
www.migrussia.ru
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Маслиҳатҳо ба муҳоҷирони меҳнатӣ
Санкт-Петербург
2021

САБТИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОҶИРАТ

Шаҳрванди хориҷӣ уҳдадор аст, ки дар муддати 7 рӯзи кории
ба ҷои зист омадааш дар баҳисобгирии муҳоҷират сабти
ном кунад; барои шаҳрвандони кишварҳои ИИАО (ЕАЭС) Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон - 30 рӯз;
шаҳрвандони Тоҷикистон – 15 рӯз.
Шумо бояд дар ҳисоби муҳоҷирати суроғае истед, ки он
ҷо зиндагӣ хоҳед кард. Шуморо тарафи қабулкунанда, ки
ба Шумо манзил медиҳад, метавонад сабти ном кунад. Тарафҳои қабулкунанда инҳо метавонанд бошанд:
шаҳрванди ФР, ки дар Санкт-Петербург доимӣ сабти ном шудааст;
шаҳрванди хориҷӣ, ки дар Саект-Петербург доимӣ зиндагӣ
мекунад;
шаҳрванди хориҷӣ – молики бинои истиқоматӣ;
шахси ҳуқуқӣ: ташкилоти кордеҳ, меҳмонхона.
Ба шаҳрвандони хориҷӣ, ки қоидаҳои ворид шудан ва режими муҳоҷиратро вайрон мекунанд, аз 5 то 7 ҳазор сомонӣ ҷарима, бо рондан аз Россия ва манъи вуруд ба муҳлати 5 сол
таҳдид мекунад.
Барои сабти номи муҳоҷират ба ин ҷойҳо муроҷиат кардан
мумкин аст:
ба шуъбаи ҳудудии Раёсати масъалаҳои муҳоҷирати ВКД
ФР Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
ба маркази бисёрҷабҳаи пешниҳоди хизматҳои давлатӣ МФЦ.
Ба Шумо чунин ҳуҷҷатҳо ва нусхаҳои онҳо зарур мебошанд:
шиноснома;
корти муҳоҷират;
полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ,
нусхаи ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи истифодаи бинои истиқоматиро
тасдиқ мекунад (шаҳодатноиаи моликият, шартномаи иҷораи
манзил).
Барои сабти номи баҳисобгирии муҳоҷират зарур аст:
1. Аз ду тараф варақаи махсуси огоҳномаро дар бораи омадан ба ҷои истиқомат пур кардан.
Варақа-огоҳнома дар ин ҷойҳо бепул дода мешавад):
дар шуъбаҳои Раёсати масъалаҳои муҳоҷирати ВКД ФР Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО;
дар Марказҳои бисёрҷабҳаи пешниҳоди хизматҳои давлатӣ МФЦ;
дар шуъбаҳои «Почты России».
Варақа аз ду қисм иборат аст. Баъди пур кардан як қисми он
ба РММ РШ ВКД ФР УВМ ГУ МВД РФ фиристода, қисми
дигараш дар дасти шаҳрванди хориҷӣ меистад. Дар ҳарду
қисм ҳатман суроғаи зист, маълумотҳои шахсии тарафи қа-

булкунанда ва маълумоти шахсии шаҳрванди хориҷӣ қайд
карда мешаванд. Тарафи қабулкунанда-шаҳрванд дар варақа
имзои худро мегузорад.
2. Фиристодани огоҳнома бо нусхаи шиносномаи шаҳрванди
хориҷӣ, нусхаи шиносномаи шаҳрванди ФР (тарафи қабулкунанда) ва нусхаи корти муҳоҷират ба воситаи «Почту России» ба
УВМ ГУ М УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО ВД РФ по СПб и ЛО.
Огоҳномаро шахсан ба МФЦ ё ба УВМ ГУ МВД РФ по СПб
и ЛО БЕПУЛ фиристондан мумкин аст.
3. Гирифтани варақаи буридашаванда бо қайди қабули он аз
тарафи кормандони УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, МФЦ ё
“Почта России».
Баҳисобгирии аввалияи муҳоҷирати шаҳрвандони кишварҳои
вуруди бераводид ба ФР ба муҳлати на зиёда аз 90 рӯзи гузаштан аз сарҳади ФР дода мешавад, ки барои кор дар ФР
ҳуқуқ намедиҳад.
Баъди даромадан ба кор сабти номи муҳоҷиратро мунтазам мувофиқи муҳлати амали шартномаи меҳнатӣ (барои
шаҳрвандони давлатҳои ИИАО (ЕАЭС) ё патенти пардохтшудаи кор дар шуъбаҳои УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
дароз кардан лозим аст.

ПАТЕНТИ КОР

Ба шаҳрвандони Озарбойҷон, Молдова, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Украина барои қонунан ба кор даромадан зарур аст, ки
патенти кор гиранд.
Ба шаҳрвандони кишварҳои ИИАО (ЕАЭС) – Арманистон,
Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон доштани патент талаб
карда намешавад. Шартномаи меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ
асоси дароз кардани муҳлати истиқомати муваққатии онҳо
дар ҳудуди ФР мебошад.
Муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои тайёр кардани
патент – 30 рӯз аз лаҳзаи даромадан ба ФР мебошад.
Ин муҳлатро риоя кардан ҳатмӣ аст, вагарна барои вайрон
кардани муҳлати муроҷиат барои гирифтани патенти кор
аз 10000 то 15000 рубл ҷарима пешбинӣ шудааст. Барои
кор кардан бо ихтисоси дар патент зикрнашуда эҳтимоли
аз 4000 то 7000 рубл ҷарима шудан мумкин аст.
Дар ёд доред: дар Россия танҳо баъди 18-солагӣ кор
кардан ва гирифтани патент мумкин аст!
Дар ҳар минтақа ягона ташкилоте аст, ки ҳуқуқи гирифтани
ҳуҷҷатҳоро барои тайёр кардани патент дорад: дар вилояти
Ленинград ин ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России мебошад spb.pvsmvd.ru.
Муҳлати тайёр кардани патент – 10 рӯзи корӣ аст. Дар асоси
патенти гирифта сабти баҳисобгирии муҳоҷират – муҳлати
амали регистратсияро дароз кардан лозим аст.

Барои кор бо патент Шумо бояд маблағи пешпардохти
муқарраршудаи андоз (НДФЛ) барои ҳар моҳи ояндаи
корӣ супоред.
Баъди пардохти НДФЛ патент ба таври автоматӣ ба муҳлати пардохтшуда дароз карда мешавад. Дар ҳолати сари вақт
пардохт нашудан амали патент аз рӯзи якуми таъхири пардохт қатъ мегардад. Таваҷҷуҳ кунед: ҳисоби моҳҳо аз санаи
гирифтани патент сар мешавад, ки дар он сабт гардидааст!
Пардохт на дертар аз 1 рӯзи ба охир расидани ҳар моҳи пардохтшудаи кор сурат мегирад. Маблағи андозро ҳармоҳа ва
якбора пешакӣ барои чанд моҳ пардохт кардан мумкин аст.
Ҳатман ҳамаи реквизитҳои пардохти патент ва чекҳои
тасдиқкунандаи пардохтҳои худро нигоҳ доред!
Дар муддати 2 моҳи баъди гирифтани патент Шумо
бояд ба УВМ МВД РФ по СПб и ЛО нусхаи шартномаи меҳнатӣ бо кордиҳандаро бо мактуби фармоишии
огоҳидор дар бораи қабул фиристед ё шахсан шартномаро ба он ҷо баред, вагарна патенти Шуморо метавонанд ғайри амал эътироф кунанд!
Баъди анҷоми муҳлати амали патент бояд аз ФР хориҷ шуд
ё дар муҳлати 10 рӯзи корӣ то анҷоми муҳлат патентро дар
шуъбаи масъалаҳои муҳоҷирати УВМ МВД РФ аз нав
расмӣ кунонд.
Патенти корро чандин маротиба аз нав расмӣ кардан
мумкин аст.

ДАРОМАДАН БА КОР, ҲУҚУҚИ
МЕҲНАТ

Маслиҳатҳои оддӣ, ки барои даромадан ба кор ёрӣ мерасонанд:
ба миёнравҳо муроҷиат накунед: эҳтиёт кунед – миёнравҳо
метавонанд ҳуҷҷатҳои қалбакӣ диҳанд, ки барои истифодаи
онҳо Шуморо ҷарима мебанданд ё аз Россия хориҷ мекунанд
ё Шуморо ҳамчун қувваи бепули корӣ истифода баранд;
ҳангоми ҷустуҷӯи кор Шумо метавонед аз ин хазинаи
умумироссиягии вакансияҳо истифода баред: “Работа в
России»: trudvsem.ru
қонунӣ кор кунед: кордиҳанда УҲДАДОР аст, ки бо шумо
шартномаи меҳнатӣ бандад ва як нусхаашро диҳад, инчунин барои коргаре, ки аз 5 рӯз зиёд мувофиқи шартномаи
меҳнатӣ кор мекунад, дафтарчаи меҳнатӣ кушояд;
кордиҳандаи худро донед: ном ва суроғаи ташкилотеро,
ки дар он кор мекунед, роҳбари худ (вазифа, насаб, ном,
телефон)-ро донед; ин маълумот хеле даркор мешавад, агар
ба Шумо зарур шавад, ки барои ҳуқуқҳои худ талош кунед,
маоши худро ситонед;
андоза ва шартҳои пардохти музди меҳнатро аниқ муайян кунед: Шумо бояд донед, ки чӣ қадар ва барои кадом
кор бароятон музд медиҳанд. Андозаи музди меҳнат бояд
дар шартномаи меҳнатӣ навишта шавад. Шумо пулро ё ба
воситаи корти махсуси бонкии ба номи Шумо тайёршуда,

