Маркази муҳоҷират пешниҳод мекунад
маҷмӯи пурраи хизматрасониҳо ва мусоидат
дар иҷрои ҳуҷҷатҳои зарурӣ

Маркази иҷтимоӣ-фарҳангӣ мутобиқсозии
муҳоҷирон дар вилояти Владимир
китобхонаи илмӣ

ш. Владимир, куч. Вокзальная, х. 6

- курсҳои забони русӣ ва таърихи Русия;
- кӯмак дар ҷустуҷӯи асноди ҳуқуқӣ дар
низоми ҳуқуқӣ «Консультант плюс»;
- омӯзиш саводи компютерӣ, кор дар
шабакаи Интернет;
- таъмини адабиёт бо забонҳои миллӣ;
- рӯзҳои гузаронидани фарҳангҳои миллӣ.
Машғулиятҳо гузаронида мешаванд бе
пул.
Ҳаррӯза, ба ғайр аз ҷумъа, бо суроғаи: ш.
Владимир, куч. Дзержинского, х. 3,
тел. (4922) 32-32-02

- тиббӣ муоина шаҳрванди хориҷӣ
- ташкили комплексии имтиҳон бо забони
руси ҳамчун забони хориҷӣ, таърихи Русия
ва асосҳои қонунгузории Федератсияи
Русия
- ташкили такрории маҷмӯӣ имтиҳон бо
забони руси ҳамчун забони хориҷӣ,
таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории
Федератсияи россия (нопурра супордан)
- хизматрасониҳои машваратӣ барои тайёр
намудани як ҳамаҷонибаи имтиҳом ба
забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ,
таърихи Русия ва асосҳои Федератсияи
Россия
- ба расмият даровардани полиси
ихтиерии суғуртаи тиббӣ барои
шаҳрвардони хориҷӣ ба мӯҳлати 12 моҳ
- тарҷумаи ҳуҷҷатҳо ва ташкили тасдиқи
нотариалӣ ҳуҷҷатҳо
- ксерокопия ҳуҷҷатҳо
- суратгирӣ
- тайёр кардан электронӣ ва шакли қоғази
барои оянда барои хизматрасонии давлатӣ
дар бораи бакайдгирӣ ва додани патент
- ташкили ҷамъоварии маълумоти шахсӣ
биометрическои маълумот
- пардохти андоз аз даромади шахсони
вокеӣ (пешпардохт) ва ҷаримаҳо
РУЗҲОИ КОРИ
МУҲОҶИРАТИ МАРКАЗИ

ДУШАНБЕ – СЕШАНБЕ: аз 9.00 то 17.30
ПАНҶШАНБЕ: аз 9.00 то 13.00
ҶУМЪА: аз 9.00 то 16.15

Маркази кӯдакон «Дружба» барои кӯдакони
муҳоҷирон дар китобхона минтақавӣ Владимир
барои кӯдакон ва ҷавонон
- дарс оид ба таърих, адабиёт ва анъанаҳои
мардуми Русия ва халқҳои сокини вилояти
Владимир, ки кӯмак мекунад, ки ба
фарзандон бештар дар бораи фарҳанг ва
забони русӣ.
Машғулиятҳо гузаронида мешаванд бе
пул.
Ҳар якум ва сеюм рӯзи якшанбе моҳ дар
соати 15:00 бо суроғаи: ш. Владимир,
куч. Мира, х. 51, тел. (4922) 33-37-00

Владимир минтақавӣ шӯъбаи
Ҷавонон Иттиҳоди Ҳуқуқшиносони ФР
Маркази захиравӣ онд ба
масъалаҳои байниимиллати дар
вилояти Владимир

ИНТИХОБИ ШУМО
Чӣ тавр ва дар куҷо
расмият ва гирифтани
патент дар вилояти
Владимир?

минтақавӣ Владимири шӯъбаи
Ҷавонон Иттиҳоди Ҳуқуқшиносони ФР
машваратхои роӣгони ҳқуқӣ оид ба
масъалахои шаҳрвандӣ, оилавӣ ҳқуқӣ
меҳнатӣ ва ҳқуқӣ таъминоти ичтимоӣ бе пул
гузаронда мешавад
Ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе дар суроғаи:
ш. Владимир, куч. Дзержинского, х. 3,
тел. (4922) 32-32-02
Дар рисола нашр тавассути воситаи субсидия барои татбиқи лоиҳаи
«мутобиқшавӣ муҳоҷир Барномаи Мусоидат дар вилояти Владимир»
дар доираи барномаи давлатии вилояти Владимир «Таҳкими ваҳдати
миллат русӣ ва рушди этно-фарҳангии халқҳои дар вилояти Владимир
(2015 - 2020 сол)».

Владимир, 2016

Барони гирифтани патент
зарур аст, таъмин:
1. ариза дар бораи додани патент;
2. ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият мазкур ба
шаҳрванди хориҷӣ;
3. миграционни карта бо ишораи кор ҳамчун
мақсади сафар ба Федератсияи Россия ва бо
қайди дар бораи вуруд ва ба Федератсияи Россия
ёки нишона кардан бораи додани ба шаҳрванди
хориҷи картаи муҳоҷиратиро;
4. полиси ихтиерии суғуртаи тиббӣ е шартнома оид
ба пешниҳоди хизматрасониҳои тиббӣ пулакӣ;
5. ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи надоштани
бемориҳои нашъамандӣ, бемориҳои сироятӣ, ки
пешниҳод менамоянд хатар барои гирду атроф,
инчунин сертификат дар барои надоштани
бемориҳоизарари, вируси норасоии масунияти
одам (ВИЧ-инфекции);
6. ҳуҷҷати тасдиқкунанди доништаи маълумот
шаҳрванди хориҷӣ аз забони русӣ, дониши аз
таърихи Русия ва асосҳои Федератсияи Русия;
7. пардохти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҷарима барои
вайрон кардани мӯҳлати гаршиди барои
бақайдгирии патент, дар сурати пешниҳод
намудани ҳуҷҷатҳои дар давоми сӣ рӯзи тақвимӣ аз
санаи ворид шудан ба Федератсияи Русия;
8. ҳуҷҷатҳо дар бораи истеҳсоли шаҳрванди
хориҷӣ, ки дар маҳалли итиқомати;
9. андози пардохтшуда аз даромади шахсони вокеӣ
(пешпардохт)
Баъд аз гирифтани патент зарур аст, ки ба
таъмин намудани шартномаи ва огоҳинома дар
УФМС Русия оид ба вилояти Владимир, ки дар
муддати 1-2 моҳ.
Пардохти барои патент супорида мешавад, пеш
аз 5 рӯз то ки дар он санаи додани (мумкин аст
қаблан). Мумкин аст супоридан пардохти боҷи
давлатӣ чанд моҳ пеш.
Мӯҳлати амали патент1 сол.

Гузаштани тиббӣ ташхис ва ба гирифтани
ҳуҷҷатҳои зарурӣ мумкин аст,
дар дигарҳои муассисаҳои тиббӣ:

1. ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»
ш. Владимир, Судогодское шоссе, х. 43
2. ГБУЗ ВО «Областной кожно-венерологический
диспансер»
ш. Владимир, куч. Б. Нижегородская, 65-а
3. ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 ш.
Владимира»
ш. Владимир, куч. Вокзальная, х. 6 (Миграционный
центр)
ш. Владимир, куч. Добросельская, х. 38

4. ГБУЗ ВО «Центр специализированной
физиопульмонологической помощи»
Вилояти Владимир, ш. Ковров, куч. Лесхозная, х. 7
Вилояти Владимир, ш. Муром, куч. Мечникова, х. 18-а

5. ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3»
Вилояти Владимир,ш. Муром, куч. Войкова, х. 9

6. ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2»
Вилояти Владимир, ш. Ковров,
куч. Первомайская, х. 23
7. ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»
Вилояти Владимир, ноҳияи Петушки,
д. Старые Петушки, куч. Шоссейная, х. 3
8. ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»
Вилояти Владимир, ш. Александров,
куч. Восстания 1905 с., х. 9

Имтиҳон барои донистани забони русӣ,
донистани таърихи Русия ва асосҳои
қонунгузории ФР қабул зерни
таълимии ташкилоти:
1. ФГУП ВО «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых»
ш. Владимир, куч. Белоконской, х. 5
2. Муромский институт (филиал) ФГУП ВО
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых»
Вилояти Владимир, ш. Муром,
куч. Орловская, х. 23
3. Покровский филиал МГГУ имени М.А.
Шолохова
Вилояти Владимир, ноҳияи Петушки,
ш. Покров, Спортивный пр., х. 2
4. Минтақавии маркази тайер намудани
кадрҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи
«Ковровский электромеханический завод»
Вилояти Владимир, ш. Ковров,
куч. Крупской, 55
5. Шӯъбаи Федералӣ корхонаи воҳиди
давлатии «Паспортно-визовый сервис»
Федеральной Федералии хадамоти
муҳоҷирати Русия оид ба вилояти Владимир
ш. Владимир, куч. Вокзальная, х. 6
(Миграционный центр)
6. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд
«Мигрант»
ш. Владимир, куч. Вокзальная, х. 32
ш. Александров, куч. Ленина, х. 13/7
ш. Покров, Больничный проезд, х. 7
ш. Собинка, куч. Мира, х. 9
ш. Ковров, куч. Дегтярева, х. 41

