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Mündəricat

Mündəricat

CƏDVƏLİN BÖLMƏLƏRİNƏ DAİR QISA ŞƏRHLƏR

SİZDƏ UŞAQ DOĞULUB

SƏNƏDLƏRİN LEQALLAŞDIRILMASI VƏ APOSTİLİN QOYULMASI

Sərhəddən kənara çıxarılmalı olan, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı 
orqanları tərəfindən verilmiş sənədlərin üzərinə apostilin vurulması

Təhsil və (və ya) elmi dərəcə və elmi ixtisas kvalifikasiyası haqqında sənədlərin təsdiqlənməsi

XƏSTƏLİK (SAĞLAMLIĞIN QORUNMASI)

Məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsinin alınması

Həkimin qəbuluna düşmək üçün sifarişlərin (qeydlərin) qəbul edilməsi

3 yaşınadək olan uşaqların, eləcə də çox
uşaqlı ailələrdən olan 6 yaşadək uşaqların dərman təminatı

PENSİYA YAŞINA ÇATMA

Keçmiş SSRİ-nin respublikalarından gəlmiş vətəndaşların pensiya təminatı

YOL HƏRƏKƏTİNİN İŞTİRAKÇILARI OLURUQ

Avtomotonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə dair hüququn əldə edilməsi üçün 
kvalifikasiya imtahanlarının qəbulu edilməsi, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi

Avtomotonəqliyyat vasitələrinin və qoşquların qeydiyyatı

Yol hərəkəti sahəsində inzibati xətalar haqqında məlumatların təqdim edilməsi

Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimənin ödənilməsi

AİLƏDƏ MƏKTƏBLİ VAR

Uşağın uşaq bağçasına qəbul edilməsi

Uşağın birinci sinifə qəbul edilməsi

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN BAŞLANĞICI

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin alınması

Fərdi sahibkarların, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı

Hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrindən (HŞVDR) və Fərdi sahibkarların vahid 
dövlət reyestrindən (FSVDR) informasiyanın təqdim edilməsi

VERGİNİN ÖDƏNİLMƏSİ

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə vergi bəyannamələrinin qəbul edilməsi

DAŞINMAZ ƏMLAKIN, ƏMLAKIN SATINALINMASI

Əmlaka dair hüquqların və onunla bağlı əqdlərin dövlət qeydiyyatı

Daşınmaz əmlaka dair hüquqlar və onunla bağlı əqdlər məlumatların haqqında Vahid 
dövlət reyestrindən təqdim edilməsi

Torpaq sahələrinin dövlət kadastr uçotuna götürülməsi

Daşınmaz əmlakı barəsində dövlət kadastrına daxil edilmiş məlumatların təqdim edilməsi

Əlaqə məlumatları
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Uşağın doğulmasının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin alınması



Dövlət (bələdiyyə) xidmətinin (və ya funksiyasının) adı qeyd olunur   
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CƏDVƏLİN BÖLMƏLƏRİNƏ DAİR QISA ŞƏRHLƏR

CƏDVƏLİN BÖLMƏSİ ŞƏRHLƏR

Dövlət xidməti

Xidmətin qısa təsviri Xidmətin təsviri verilir və hansı hallarda həmin xidmətin alınması 
üçün müraciət etmək olduğu göstərilir.

Kim tərəfindəm xidmətlər əldə edilə biləcəyi qeyd  olunur: RF-nın 
vətəndaşları, xarici vətəndaşlar, təşkilatlar.
“Bütün fiziki şəxslər”qeydi, xidmətlərin Rusiya vətəndaşları, xarici 
vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, qaçqınlar tərəfindən 
alınması mümkün olduğu mənasını daşıyır.

Xidməti əldə etməyə hüququ olan şəxs, bu xidmətin alınmasını digər 
səlahiyyəli şəxsə həvalə edə bilməsi və bunun üçün etibarnamənin 
rəsmiləşdirilməsinin lazım olud-olmaması qeyd olunur. 

Xidmətin təşkil olunmasına məsul olan orqan qeyd edilir.
Xidmət haqqında məlumatı həm xidmətin təşkilinə və göstərilməsinə 
məsul olan orqanın özündə, həm də bu orqanın ərazi bölməsində əldə 
etmək olar. 

Xidmətin əldə olunması üçün hara müraciət edilməli olduğu (ərizəni 
və sənədlər paketini gətirmək) qeyd edilir 

Əgər xidməti ərizəni poçt vasitəsilə göndərməklə əldə etmək 
mümkündürsə, bu halda məktubu elan edilmiş qiymətlə, qoşmasının 
təsviri ilə və çatdırılması haqqında bildirişlə göndərməyinizi tövsiyə 
edirik. 

Hazırda xidmətləri dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin təqdim edildiyi 
çoxfunksiyalı mərkəzlərində əldə etmək olar – yəni xidmətin  “bir 
pəncərə” prinsipi əsasında təqdim olunmasının təşkil edilməsinə 
səlahiyyəti olan təşkilatda.  

Bəzi xidmətləri elektron şəkildə İnternet şəbəkəsi vasitəsilə əldə 
etmək olar. Misal üçün, Dövlət xidmətlərinin vahid portalında 
www.gosuslugi.ru (Dövlət xidmətlərinin vahid portalı). Lakin belə də 
xidmətlər mövcuddur ki, bu xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində 
yaradılan sənədlər “əl bə əl” və imza çəkilməklə verilməlidir. Bu cür 
xidmətlər üçün xidmətin əldə edilməsi haqqında ərizəni İnternet 
şəbəkəsi vasitəsilə vermək olar, nəticəsini əldə etmək üçün xidməti 
göstərən qurumu ziyarət etmək lazımdır. 

Xidməti əldə etmək üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı sadalanır. 

Bir sıra xidmətlərin əldə edilməsi üçün dövlət rüsumunu (dövlət rüsumu) 
ödəmək lazımdır – bu yığım, xidmətin göstərilməsi üçün hakimiyyət 
orqanına müraciət edən şəxslərdən tutulur. Dövlət rüsumu, xidməti əldə 
etmək üçün ərizə təqdim edilməzdən əvvəl ödənilməlidir.
Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz olmadıqda müraciət 
etdiyiniz orqan sizdən sənədlərin qəbul edilməsindən imtına etməmək 
hüquqları yoxdur. Lakin təcrübə göstərir ki, xidmətlərin əldə edilməsi 
prosessini surətləndirmək üçün qəbzi təqdim etməyinizi tövsiyyə edirik.  

Göstərilən xidmətin nəticəsini almaq (misal üçün, arayışın verilməsi) 
və ya bu nəticənin verilməsindən yazılı imtinanın müddəti qeyd edilir. 

Xidmətin göstərilməsindən imtina edilməsinin əsasları qeyd edilir. 
Həmin əsaslar, bütün xidmətlər üçün ümumi olan əsaslara əlavə kimi 
qeyd edilir:
ərizəçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması; 
sənədlər paketinin tam olmaması;
sənədlər qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması. 

Əhalinin hansı təbəqələri xidməti
əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün
kim müraciət edə bilər

Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə
göndərərək əldə etmək
mümkündür mü?

Xidməti ÇFM-də əldə
etmək olarmı?

Xidməti İnternet şəbəkəsi vasitəsi
ilə əldə etmək olar mı?

Hansı sənədləri təqdim
etmək lazımdır
Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Xidmətlərin göstərilməsi müddətləri

Xidmətin göstərilməsindən
imtina barəsində kimə şikayət
etmək olar

Hansı əsasla imtina edilə bilər

Şikayətlər hər zaman yuxarı orqana ünvanlanır – yəni pozucu qurumun 
inzbati tabeçiliyi olan orqana. 
Bundan başqa, siz hakimiyyət orqanlarının qərarlarından və 
hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) prokurorluğa və məhkəməyə 
şikayət edə bilərsiniz. 

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri
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SİZDƏ UŞAQ DOĞULUB 

SİZDƏ UŞAQ DOĞULUB 

Dövlət xidməti

Dövlət xidməti

Uşağın doğulmasının dövlət qeydiyyatı haqqında
şəhadətnamənin alınması

Xeyr.

Xeyr.

Pulsuz.

Müraciətin edildiyi gün. 

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?
Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Hansı əsasla imtina edilə bilər

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Rusiya Federasiyasının ərazisində doğulan bütün uşaqlar doğum 
haqqında şəhadətnaməni almalıdırlar. Doğum haqqında şəhadətnamə - 
uşağın doğulması faktını, eləcə də uşaq tərəfindən pasport alınanadək 
onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddir. 

Rusiyada doğulan bütün uşaqlar, valideyinlərinin vətəndaşlığından 
asılı olmayaraq:

Uşağın valideyni;
valideynlər (valideynlərin biri) tərəfindən səlahiyyət verilmiş şəxs.

Perm diyarının vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı komitəsi 

Uşağın doğulduğu yer üzrə və ya uşağın valideynlərinin yaşadığı yer 
üzrə olan Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanı (VVAQO).

Bəli, ərizəni Dövlət xidmətlərinin Vahid portalında vermək olar. 

Ərizə; 
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
Doğuşun keçdiyi və ya doğuşdan sonra ananın müraciət etdiyi tibbi 
müəssisə tərəfindən verilmiş sənəd; və ya doğuş zamanı (doğuş zamanı 
tibbi yardım göstərilmədən) iştirak etmiş şəxsin ərizəsi 
Valideynlərin nikahın bağlanması haqqında şəhadətnaməsi və ya 
atalığın müəyyən edilməsi haqqında şəhadətnamə.

ərizəçi uşağın valideyni və ya valideynlər (valideynlərin biri) 
tərəfindən səlahiyyət verilmiş şəxs deyilsə.

Perm diyarının vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı komitəsi; 
Perm diyarı üzrə Rusiya Ədliyyə nazirliyinin İdarəsi;
Məhkəmə.

Sərhəddən kənara çıxarılmalı olan, vətəndaşlıq vəziyyəti 
aktlarının qeydiyyatı orqanları tərəfindən verilmiş sənədlərin 
üzərinə apostilin vurulması.

Vətəndalıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatını aparan səlahiyyətli 
orqanlar tərəfindən verilmiş sənədlərin xarici ölkələrin ərazisində 
tanınması məqsədilə, həmin sənədlərin üzərinə - imzanın həqiqiliyini, 
sənədi imzalayan şəxsin hansı qismdə çıxış etdiyini, eləcə də sənədi 
təsdiqləyən möhürün həqiqiliyini təsdiq edən xüsusi ştamp olan - 
apostil qoyulur.

Bütün fiziki şəxslər;
hüquqi şəxslər. 

Perm diyarının vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı komitəsi. 

Perm diyarının vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı komitəsi.

SƏNƏDLƏRİN LEQALLAŞDIRILMASI VƏ APOSTİLİN QOYULMASI

Şəxsən. 

Xeyr.

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər
Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?



Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Bəli. 

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Xeyr.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri
Hansı əsasla imtina edilə bilər

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Ərizə;
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
leqallaşdırılmalı olan şəhadətnamə və (və ya) arayış.
Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq). 

bir sənədə görə 1500 rubl .

3 iş günü.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktının qeydiyyatı haqqında sənəd Rusiya 
Federasiyasının digər subyekti tərəfindən verilmişdir;
sənəd, rəsmi xarici sənədlərin leqallaşdırılmasını aradan qaldıran 05 
oktyabr 1961-ci il tarixli Haaqa konvensiyasını imzalamamış dövlətə 
aparılması üçün nəzərdə tutulur;

RF-nın Ədliyyə nazirliyinin Perm diyarı üzrə İdarəsi; 
məhkəmə.

Təhsil və (və ya) elmi dərəcə və elmi ixtisas kvalifikasiyası 
haqqında sənədlərin təsdiqlənməsi.  

Dövlət xidməti

Apostilə zərurət rusiya və Rusiya Federasiyasında təhsil almış 
vətəndaşların təhsillərini davam etdirmək və ya işləmək üçün xarici 
ölkələrə gedən zaman yaranır. 

Xidmətin qısa təsviri

Bütün fiziki şəxslər.Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Şəxsən (sənədi olanlar); 
qanuni nümayəndə;
etibarnamə üzrə səlahiyyətli şəxs.

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Perm diyarında təhsil sahəsində nəzarət və təftiş üzrə Dövlət 
müfəttişliyi 

Xidməti kim təqdim edir 

Perm diyarında təhsil sahəsində nəzarət və təftiş üzrə Dövlət müfəttişliyiXidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Bəli. 

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xeyr. 

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. Dövlət xidmətlərinin Vahid portalı.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Ərizə; 
ərizəçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
sənədin əsli;
soyadın, adın, ata adının dəyişməsini təsdiq edən (dəyişiklik olduqda) 
sənədin əsli və (və ya) təsdiqlənmiş surəti.

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) hər sənəd üçün 1500 rubl 

45 gün Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

sənəd Rusiya Federasiyasında və ya RSFSR-da verilməyib;
sənəd üzərində heç olmazsa bir məcburi rekvizit olmadıqda;
sənədi imzalayan vəzifəli şəxs bu sənədi imzalamağa səlahiyyəti 
olmamışdır;
sənəd, onun üzərində sahibi kimi göstərilən şəxsə verilməmişdir

Hansı əsasla imtina edilə bilər

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Perm diyarının Qubernatoru;
Təhsil və elm sahəsində nəzarət üzrə Federal xidməti;
Məhkəmə.
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Dövlət xidməti

XƏSTƏLİK (SAĞLAMLIĞIN QORUNMASI)

XƏSTƏLİK (SAĞLAMLIĞIN QORUNMASI)

Xeyr.

Xeyr.

Xeyr.

Pulsuz. 

Məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsinin alınması

RF-nın vətəndaşları, eləcə də Rusiya Fedrasiyasında daimi və ya 
müvəqqəti yaşayan xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və 
ya qaçqınlar (həm uşaqlar, həm də böyüklər) onlar məcburi tibbi 
sığorta sistemində sığortalandıqları halda pulsuz tibbi yardım almağa 
hüquqları var. Məcburi tibbi sığorta sistemində sığortalandığınızı 
təsdiq edən fakt, sizə verilmiş məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsidir. 

Xidmətin qısa təsviri

RF-nın vətəndaşları;
müvəqqəti yaşamaq üçün və ya oturma icazəsi olan xarici vətəndaşlar 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, və ya qaçqınlar.

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Şəxsən; 
qanuni nümayəndə.

Perm diyarının Məcburi tibbi sığortanın ərazi Federal fondu.Xidməti kim təqdim edir 

Məcburi tibbi sığorta sistemində iştirak edən sığorta tibbi təşkilatında 
(ərizəçi sərbəst seçilir). 

Xidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Böyük üçün:
sığorta tibbi təşkilatının seçilməsi haqqında ərizə;
şəxsiyyəti təsdiq edən.
Xarici vətəndaşlar üçün:
müvəqqəti yaşamaq üçün icazə/oturma icazəsi/, qaçqının vəsiqəsi/ və ya 
qaçqın kimi tanınması haqqında vəsatətin baxılması haqqında 
şəhadətnamə/ və ya qaçqın statusudan məhrum etmə haqqında qarardan 
şikayətin surəti/ və ya Rusiya Federasiyasının ərazisində müvəqqəti 
sığınacağın verilməsi haqqında şəhadətnamə;
Fərdi hesabın sığorta nömrəsi (FHSN) (olduğu halda).
Uşaq üçün əlavə:
valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd; 
uşağın doğulmasının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə;

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Müraciət etdikləri gün;
və ya verildiyi gündən 30 gün ərzində sığorta şəhadətnaməsinin 
verilməsi nəzərdə tutulan müvəqqəti şəhadətnamə verilir.

Rusiya Federasiyasında daimi və ya müvəqqəti yaşamasına təsdiqin 
olmaması. 

Hansı əsasla imtina edilə bilər

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Perm diyarının Məcburi tibbi sığortanın ərazi Federal fondu;
Məcburi tibbi sığortanın Federal fondu;
Məhkəmə.

Həkimin qəbuluna düşmək üçün sifarişlərin (qeydlərin) qəbul 
edilməsi

Dövlət xidməti

Əgər sizə xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi, keçirilmiş 
xəstəliklərdən və travmalardan reabilitasiya, dərman təminatı və ya 
prafilaktika üzrə tədbirlərin əldə olunması tələb olunursa bu tibbi 
xidmətlərin əldə olunması üçün Perm diyarının tibbi müəssisələrinə 
müraciət edə bilərsiniz.  
Qeydlər, həkimin planlı qəbulu üçün həyata keçirilir. (Təcili tibbi 
yardım Rusiyada onun ərazisində məcburi tibbi sığorta olmadan, 
pulsuz və təxirəsalınmadan hamıya göstərilir).

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsi olan bütün şəxslər
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Şəxsən; 
qanuni nümayəndə.

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Perm diyarının Səhiyyə nazirliyi. Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar Tibbi müəssisələrə. 
 Xidmətdən tibb müəssisəsinə telefonla zəng edərək yararlanmaq olar. 

Xeyr.Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xeyr.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. Dövlət xidmətinin Vahid portalı və Perm diyarının tibbi portalı 
vasitəsilə www.k-vrachu.ru.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsi.

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) Pulsuz. 
Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Həkimin qəbuluna müraciət etdiyiniz gün düşmək olar, qəbulun özü 
isə bilavasitə qeydin aparıldığı gün keçirilə bilər.

ərizəçi məcburi tibbi sığorta sistemində sığortalanmayıb.Hansı əsasla imtina edilə bilər

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsinin alındığı sığorta tibb müəssisəsi. 
Perm diyarının Məcburi tibbi sığortanın ərazi Federal fondu;
Perm diyarının səhiyyə nazirliyi;
Məhkəmə.

Perm diyarının Səhiyyə nazirliyi. 

 3 yaşınadək olan uşaqların, eləcə də çox uşaqlı ailələrdən olan 6 
yaşadək uşaqların dərman təminatı. 

Dövlət xidməti

3 yaşadək olan uşaqlar, eləcə də çox uşaqlı ailələrdən olan 6 yaşadək 
uşaqlar, məcburi tibbi sığorta sistemində sığortalandıqları halda, tibbi 
göstəricilərə əsasən, pulsuz dərman təminatı hüququna malikdirlər. 

Xidmətin qısa təsviri

Məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsinə malik olan bütün uşaqlarƏhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Uşağın valideyinləri (qanuni nümayəndələri). Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar Tibbi müəssisə.
Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xeyr.

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xeyr.

Xeyr.Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsi Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır
Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) Pulsuz. 

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Pulsuz dərman üçün resept müalicə edən həkim tərəfindən müraciət 
edilən günü yazılaraq verilir. Bu resept əsasında aptekdən dərman 
preparatı buraxılır. 

Hansı əsasla imtina edilə bilər uşaq məcburi tibbi sığorta sistemində sığortalanmayıb; 
dərman vasitəsinin qəbulu üçün tibbi göstərişlərin olmadığı halda.

Tibb müəssisəsinin baş həkimi; 
Məcburi tibbi sığorta şəhadətnaməsinin alındığı tibbi sığorta müəssisəsi;
Perm diyarı üzrə Roszdravnadzor;
Perm diyarının səhiyyə nazirliyi;
Prokurorluq;
məhkəmə.

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri
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PENSİYA YAŞINA ÇATMA

PENSİYA YAŞINA ÇATMA

Yaşayış yeri üzrə pensiya fondunun ərazi orqanı.

Xeyr.

Xeyr.

Xeyr.

Pulsuz.

Dövlət xidməti Keçmiş SSRİ-nin respublikalarından gəlmiş
vətəndaşların pensiya təminatı 

Keçmiş sovet ittifaqı ölkəsindən gəlmiş və daimi olaraq Rusiyanın 
ərazisində yaşayan şəxslər, pensiya təminatı hüququna malikdirlər.

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Oturma icazəsi olan keçmiş sovet ittifaqı ölkəsinin vətəndaşı;
qaçqınlar.

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Şəxsən; 
qanuni nümayəndə.

Xidməti kim təqdim edir Perm diyarı üzrə Rusiya Pensiya Fondunun Bölməsi

Xidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?
Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?
Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

şəxsiyyəti təsdqi edən sənəd:
xarici vətəndaşlar üçün – oturma icazəsi;
qaçqınlar üçün – qaçqın vəsiqəsi;
əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvləri haqqında məlumatlar;
əlilliyin müəyyən olunması barədə məlumatlar;
ailəni dolandıranın (dolandıranların) vəfatı və onunla qohumluq 
münasibətləri haqqında məlumatlar;
staj haqqında, 01.01.2002-ci il tarixinədək fasiləsiz davam edən istənilən 
60 ay üçün iş haqqında sənədlər;
pensiya işi və əvvəlki yaşadığı ölkədə pensiya ödənişlərinin 
dayandırılması haqqında məlumatlar
Sənədlərin siyahısı əvvəlki yaşadığı ölkədən və pensiya növündən asılı 
olaraq dəyişilə bilər. 

. 

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

10 gün; 
əlavə sənədlərin əldə olunmasına zəruriyyət olduqda 3 aya qədər.

Hansı əsasla imtina edilə bilər oturma icazəsi və ya qaçqın vəsiqəsi olmadığı halda;
pensiyanın təyin olunmasına əsas olmadıqda.

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Rusiya Pensiya fondunun Perm diyarı üzrə bölməsi.
Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondu 
Məhkəmə.

YOL HƏRƏKƏTİNİN İŞTİRAKÇILARI OLURUQ

Bütün fiziki şəxslər

Şəxsən.

Avtomotonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə dair hüququn 
əldə edilməsi üçün kvalifikasiya imtahanlarının qəbulu edilməsi, 
sürücülük vəsiqələrinin verilməsi

Dövlət xidməti

Sürücülük vəsiqəsini əldə etmək üçün bir sıra imtahanın verməsi 
lazımdır. İlk əvvəl təhsil aldığınız avtomobil məktəbində daxili 
imtahan verirsiniz (öz başına təhsil istisna edilir). Daha sonra imtahan 
ilkin bacarıqlar üzrə Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə Dövlət 
Müfəttişliyində (YYTDM) imtahan verirsiniz. Bu imtahandan 
müvəffəqiyyətlə keçdiyiniz halda növbəti imtahan real şəraitdə (yolda) 
keçirilir. Real olan şəraitdə imtahanı müvəffəqiyyətlə keçdiyiniz halda 
sürücülük vəsiqəsini alırsınız. 

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər
Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər
Xidməti kim təqdim edir Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsi. 
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Xidməti harada əldə etmək olar Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarındakı bələdiyyə 
qurumlarındakı bölməsi.

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xeyr.

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xeyr.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. İmtahanın verilməsi üçün ərizə Dövlət xidmətlərinin Vahid 
portalı vasitəsi ilə verilə bilər.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Ərizə;
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
tibbi arayış;
yaşadığı yer üzrə və ya olduğu yer üzrə qeydiyyatı təsdiq edən sənəd;
avtomotonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin hazırlanması (yenidən 
hazırlanması) proqramı üzrə təhsilin keçməsi haqqında şəhadətnamə; 
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq)

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) 800 rubl.

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Sonuncu imtahanın müvəffəqiyyətlə verildiyi sonuncu gün 

Hansı əsasla imtina edilə bilər İmtahan verilməmişdir.
Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsi;
məhkəmə.

Bütün fiziki şəxslər

Avtomotonəqliyyat vasitələrinin və qoşquların qeydiyyatıDövlət xidməti

Avtomobil aldığınız halda onu YYTDM-də qeydiyyatdan keçirməyiniz 
lazımdır. 
Qeydiyyatdan keçirilmə müddəti – avtomobilin alındığı gündən 10 
sutka ərzində aparılmalıdır. 

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Şəxsən; 
etibarnamə üzrə səlahiyyətli şəxs.

Xidməti kim təqdim edir Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsi.

Xidməti harada əldə etmək olar Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarındakı bələdiyyə 
qurumlarındakı bölməsi.

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xeyr.

Xeyr.Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Bəli. İmtahanın verilməsi üçün ərizə Dövlət xidmətlərinin Vahid 
portalı vasitəsi ilə verilə bilər. 

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Ərizə;
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
“Tranzit” qeydiyyat nişanları (əgər onlar verilibsə);
nəqliyyat vasitəsinin pasportu;
nəqliyyat vasitəsinə baxışın keçirilməsinə dair akt;
avtomotonəqliyyat vasitəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər;
IAMS-nin (OSAQO) sığorta şəhadətnaməsi;
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq)

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) avtonəqliyyat vasitələri üçün qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə 
1500 rubl;
motosiklet və qoşqular üçün qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə 
1000 rubl.

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Müraciət edildiyi gün.

Hansı əsasla imtina edilə bilər Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayan sənədlər və (və ya) 
məlumatlar 

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri



11

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsi;
məhkəmə.

Dövlət xidməti
Yol hərəkəti sahəsində inzibati xətalar

haqqında məlumatların təqdim edilməsi

Xidmətin qısa təsviri Bu gün şəhərlərdə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasını qeydə alan 
avtomatik komplekslər quraşdırılır, bundan sonra xətanı törədən 
şəxsin ünvanına müvafiq məktub göndərilir. Belə hallar olur ki, bu 
məktublar itir və ya ünvan sahibinə gec çatdırılır, bu da məsuliyyətdən 
və cəriməni ödəməkdən azad etmir. Əgər siz avtomobilçisinizsə hər 
kvartaldan və ya yarım ildən bir ödənilməmiş cərimələrin olub-
olmamasını yoxlamağı tövsiyə edirik. 

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Rusiyada qeydiyyatdan keçirdiyi avtonəqliyyat vasitəsinin istənilən 
sahibi. 

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Şəxsən 

Xidməti kim təqdim edir Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsi.

Xidməti harada əldə etmək olar Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarındakı bələdiyyə 
qurumlarındakı bölməsi.

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xeyr.

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Bəli.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. Dövlət xidmətlərinin Vahid portalında və Rusiya DİN-nin Dövlət 
avtomobil müfəttişliyinin saytında www.gibdd.ru.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumatlar: dövlət qeydiyyat nişanı, 
qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin seriyası və nömrəsi. 

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) Pulsuz.
Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Müraciət edildiyi gün.

Hansı əsasla imtina edilə bilər Daxil edilmiş qeydiyyat nişanının və nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatı 
haqqında şəhadətnamənin nömrəsinin uyğun olmadığı halda. 

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsi;
məhkəmə.

Adlarına cərimə yazılmış bütün şəxslər 

Yol hərəkəti qaydalarının
pozulmasına görə cərimənin ödənilməsiDövlət xidməti

Rusiya qanunvericiliyi ilə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə 
müddətlər müəyyən edilmişdir – bu müddət 60 gün təşkil edilir. Əgər 
cərimə ödənilməyibsə YYTDM-in əməkdaşları 10 gün ərzində məcburi 
tutulma məqsədilə məhkəmə icra məmurlarına müraciət edərək 
ödənilməmiş cərimələr haqqında qərarı göndərir.  
YYTDM-in cərimələrin ödənilməməsinə görə məsuliyyət nəzərdə 
tutulur. Bundan başqa, vaxtında ödənilməmiş YYTDM-in cərimələri 
xaricə gedərkən, avtomobilin alqı-satqısı və texniki baxışdan 
keçdiyiniz zamanı sizə çətinliklər yarada bilər. 

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

şəxsən;
onun maraqlarında olduğu digər şəxs (o cümlədən etibarnaməsiz).

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsiXidməti kim təqdim edir 

YYTDM-nin qərarında göstərilmiş rekvizitlər ilə birlikdə istənilən 
banka müraciət etmək;
bank köçürməsi yolu ilə (o cümlədən, YYTDM-nin cərimələri Sberbank 
online vasitəsilə ödəmək) 
sürətli ödəmə terminalı vasitəsilə (lakin bu terminallar vasitəsilə 
ödənişlər edilərkən yüksək komissiya haqqları götürülür);
elektron pul kisələri vasitəsilə (WebMoney, Яндекс.Деньги, 

Xidməti harada əldə etmək olar 

YOL HƏRƏKƏTİNİN İŞTİRAKÇILARI OLURUQ
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Деньги@mail.ru);
mobil telefonun balansından
Ödənişi həyata keçirdikdən sonra cərimənin ödənilməsi haqqında 
qəbzi çap edin və özünüzdə saxlayın.

Xeyr.

Xeyr.

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?
Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Bəli. Ödənişi YYTDM-nin saytında ödəmək olar www.gibdd.ru.Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?
Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

İnzibati xəta işi üzrə qərarda ödəniş üçün bütün lazımi məlumatları əldə 
edə bilərsiniz:
federasiya subyekti;
YYTDM-nin bölməsi;
Adına cərimə yazılmış şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
yaşadığı ünvan;
qərarın nömrəsi və onun çıxarıldığı tarix;
cərimənin məbləği.

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) Pulsuz. (Lakin, seçdiyiniz ödəniş üsulundan asılı olaraq, komissiya 
haqları tutula bilər). 

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Müraciətin edildiyi gün. (Seçdiyiniz ödəniş üsulundan asılı olaraq, 
YYTDM-nin hesabına pul vəsaitlərinin köçürülməsi bir neçə gün 
davam edə bilər).

Hansı əsasla imtina edilə bilər Rekvizitlərdə səhflər və ya qeyri-dəqiq məlumatlar olduqda ödəniş 
qəbul edilməyə bilər. 

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Rusiyanın DİN-nin YYTDM-nin Bİ-nin Perm diyarı üzrə İdarəsi;
məhkəmə. (İnzibati xəta haqqında qərardan qərarın alındığı gündən 
on gün ərzində şikayət verilə bilər). 

AİLƏDƏ MƏKTƏBLİ VAR

Uşağın uşaq bağçasına qəbul edilməsiDövlət xidməti

Xarici vətəndaşlar Rusiya Federasiyasının vətəndaşları ilə bərabər 
məktəbəqədər təhsili almağa hüquqları var (uşaq bağçasına qəbul 
edilmək). 

Xidmətin qısa təsviri

Bütün fiziki şəxslər Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Valideynlər;
Qanuni nümayəndələr. 

Xidməti kim təqdim edir Təhsilin idarəedilməsi üzrə bələdiyyə orqanlarına.

Təhsilin idarəedilməsi üzrə bələdiyyə orqanlarına.Xidməti harada əldə etmək olar 

Xeyr.Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Xeyr.Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Perm şəhərinin sakinləri uçota dair ərizələri Perm şəhərinin 
Məktəbəqədər portalı vasitəsilə təqdim edə bilərlər 
http://permsad.permedu.ru/.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Uçota götürülmə (sənədlər təhsilin idarəedilməsi orqanlarına təqdim 
edilir):
uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi;
valideyinlərdən (qanuni nümayəndənin) birinin şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənəd.
Uşaq bağçasında yer ayırıldıqdan sonra (sənədlər uçaq bağçasına təqdim 
edilir):
uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi;
valideyinlərdən (qanuni nümayəndənin) birinin şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənəd.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri
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tibbi rəy (ilk dəfə bağçaya qəbul edilən uşaqlar üçün).
Xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, qaçqınlar üçün - 
ərizəçinin Rusiya Federasiyasında olmaqlarına hüquq verən sənəd 
(müvəqqəti yaşamaq üçün icazə, oturma icazəsi və ya qaçqının vəsiqəsi). 
Sənədlər rus dilində və ya müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş 
rus dilinə edilmiş tərcümə ilə birlikdə təqdim edilir.

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) Pulsuz.

Uçota qəbul edilmə - bir il ərzində həyata keçirilir.  
Valideynlər, fevral-apreldə ilkin komplektləşdirmə dövründə - ailənin 
güzəştləri, arzuladıqları uşaq bağçası və uşağın tibbi göstəriciləri 
haqqında məlumatı təsdiq etməlidirlər. 
İyun- avqust aylarında (və yerlər boşaldıqca il ərzində): məktəbəqədər 
müəssisələrə buraxılış vərəqələrinin verilməsi. 

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Hansı əsasla imtina edilə bilər sorğu verildiyi uşaq bağçasında yer olmadığı halda.

Təhsilin idarəedilməsi üzrə bələdiyyə orqanlarına; 
prokurorluq;
məhkəmə.

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Uşağın birinci sinifə qəbul edilməsi

Bütün fiziki şəxslər.

Təhsilin idarəedilməsi üzrə bələdiyyə orqanlarına.

Təhsil müəssisə (məktəb).
Xeyr.

Xeyr.

Xeyr.

Pulsuz. 

7 iş günü

7 iş günü

Dövlət xidməti

Xidmətin qısa təsviri Xarici vətəndaşlar Rusiya vətəndaşları ilə bərabər məktəbəqədər, 
məktəb və orta peşə təhsilini almağa hüquqları var. Təhsil məcburi və 
pulsuzdur. Dövlət uşağın yaşadığı yer üzrə məktəbə seçim və qəbul 
sınaqlarını keçirmədən 1-ci sinifə qəbul edilməsinə zəmanət verir. 
1 fevral tarixdən 30 iyun tarixindək – yaşadığı yer üzrə 1-ci sinifə qəbul 
edilməsinə dairi ərizələr verilir;
1 iyul tarixindən 5 sentyabr tarixinədək – boş olan yerlər üzrə 1-ci 
sinifə qəbul edilməsinə dair ərizələr verilir.

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər
Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Valideynlər;
Qanuni nümayəndələr.

Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar 
Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?
Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?
Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Ərizə;
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin əsli;
uşağın yaşadığı yer üzrə və ya olduğu yer üzrə qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamə;
Xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, qaçqınlar üçün - 
ərizəçinin Rusiya Federasiyasında olmaqlarına hüquq verən sənəd 
(müvəqqəti yaşamaq üçün icazə, oturma icazəsi və ya qaçqının vəsiqəsi).
Sənədlər rus dilində və ya müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş 
rus dilinə edilmiş tərcümə ilə birlikdə təqdim edilir..

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Hansı əsasla imtina edilə bilər

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Təhsilin idarəedilməsi üzrə bələdiyyə orqanlarına;
prokurorluq;
məhkəmə.

AİLƏDƏ MƏKTƏBLİ VAR
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SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN BAŞLANĞICI

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin alınması

Şəxsən.

Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi
Yaşayış yeri üzrə vergi orqanı.

Bəli.

Dövlət xidməti

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) – Rusiyada vergi 
ödəyicilərinin uçotunu tənzimləyən rəqəmsal koddur. VÖEN sizin 
vergi orqanında uçotda olmağınızı təsdiq edir. Bu da nömrə olması 
fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər üçün məcburidir. 

Xidmətin qısa təsviri

bütün fiziki şəxslər;
fərdi sahibkarlar;
hüquqi şəxslər.

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər
Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar 
Bəli. Ərizə vermək olar, nəticə üçün şəxsən gəlməyiniz tələb olunur. Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 

göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?
Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Bəli.  Rusiyanı FVX-nin saytında təqdim etmək olar - 
https://service.nalog.ru/zpufl/
- VÖEN-i öyrənmək https://service.nalog.ru/inn-my.do
- Başqasının VÖEN-ni öyrənmək https://service.nalog.ru/inn-others.do

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Ərizə;
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd; 
yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı təsdiq edən sənəd. 

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) Ч Pulsuz.
dublikatın verilməsi - 200 rubl. 

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

5 gün. 

Hansı əsasla imtina edilə bilər Xeyr.
Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi ;
Rusiya Federal vergi xidməti;
məhkəmə.

Fərdi sahibkarların, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı

Bütün fiziki şəxslər. 

Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi
Yaşayış yeri üzrə vergi orqanı.

Bəli.

Dövlət xidməti

Xidmətin qısa təsviri Rusiyada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün aşağıdakılar 
lazımdır: 
- fiziki şəxslər tərəfindən fərdi sahibkar (FS) statusunun əldə edilməsi; 
- və ya hüquqi şəxs (HŞ) yaratmaq.

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər
Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

şəxsən;
etibarnamə üzrə səlahiyyətli şəxs.

Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar 
Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Bəli (elan olunmuş dəyərlə və qoşmasının təsviri ilə olan məktub).

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?
Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Vergi xidmətinin saytında: 
http://nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/ FS-in və HŞ-in - qeydiyyatı;
https://service.nalog.ru/zgreg/- RF-nın vətəndaşlarının FS kimi qeydiyyatı.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

FS:
ərizə;
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
Rusiya Federasiyasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq  hüququnu 

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri
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təsdiq edən sənədin surəti (xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər üçün);
yaşayış ünvanını təsdiq edən sənədin əsli və ya surəti;
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq)
HŞ:
ərizə
protokol, müqavilə, və ya digər sənəd şəklində olan hüquqi şəxsin 
yaradılması haqqında qərar;
iki nüsxədən ibarət olan hüquqi şəxsin təsis sənədləri;
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq).

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) HŞ-nın qeydiyyatı - 4000 rubl;
FS qeydiyyatı - 800 rubl.

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

5 iş günü.

Hansı əsasla imtina edilə bilər onun müflis olması (müflis) haqqında məhkəmənin qərarının qəbul 
edildiyi tarixdən bir ilin müddətinin keçmədiyini, və ya məhkəmənin 
hökmünə əsasən, şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı müddətin bütməməsini; 
məhkumluğun olması və ya cinayət təqibinin aparılması (sahibkarlıq 
fəaliyyətinin bəzi növləri üçün);
kənarlaşdırma şəklində inzibati cəza. 

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi ;
Rusiya Federal vergi xidməti;
məhkəmə.

Hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrindən (HŞVDR) və Fərdi 
sahibkarların vahid dövlət reyestrindən (FSVDR) informasiyanın 
təqdim edilməsi

Dövlət xidməti

İstənilən maraqlı şəxsə aşağıda göstərilən şəkildə konkret hüquqi şəxs 
(fərdi sahibkar) haqqında məlumatlar və sənədlər təqdim edilə bilər: 
HŞVDR (FSVDR) çıxarışlar;
HŞVDR (FSVDR)-də saxlanılan sənədin (sənədlərin) surətini;

Xidmətin qısa təsviri

bütün fiziki şəxslər;
fərdi sahibkarlar;
hüquqi şəxslər; 

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

İstənilən şəxs.

Xidməti kim təqdim edir Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi.

Xidməti harada əldə etmək olar Məlumatların sorğusu – istənilən vergi orqanına;
 HŞVDR-də saxlanılan sənədin surəti – HŞ, FS olduğu yer üzrə 
Federal vergi xidmətinin ərazi orqanına. 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Bəli. 

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xeyr.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. Rusiya FVX-nin saytında.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Məlumatların və (və ya) sənədləri təqdim edilməsinə dair sorğu; 
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq).

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) hər bir sənədə görə - 200 rubl;
informasiyanın təcili təqdim olunmasına görə - 400 rubl.

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

5 gün;
informasiyanın təcili verilməsi – sorğunun  daxil olduğu gündən 
sonrakı iş günündən gec olmamaqla. 

Hansı əsasla imtina edilə bilər Xeyr.
Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi;
Rusiya Federal vergi xidməti;
məhkəmə.

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN BAŞLANĞICI
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VERGİNİN ÖDƏNİLMƏSİ

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə vergi
bəyannamələrinin qəbul edilməsiDövlət xidməti

Xidmətin qısa təsviri İl ərzində əldə etdikləri gəlirini müstəqil olaraq bəyan etməyə borclu 
olan fiziki şəxslər. 
Vergi qanunvericiliyi ilə həmçinin vergi çıxılmaların alınması nəzərdə 
tutulur – bu məbləğ verginin ödənildiyi gəlirin (vergiyə cəlb edilən baza 
deyilən) həcmini azaldır. 
Vergilərin ödənilməsi iki mərhələdə aparılır: 
1- vergi bəyannaməsinin və ona əlavə edilən sənədlərin təqdim edilməsi. 
Bəyannamə alındıqdan sonra vergi orqanları 3 ay ərzində vergi 
bəyannaməsini yoxlayırlar. 
2- verginin ödənilməsi.

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Fiziki şəxslərin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsi (FŞGV) onların 
vətəndaşlığından asılı olmasa da, bu vergi ödəyicilərinin vergi 
statusundan və əldə etdikləri gəlirin növündən asılıdır. Rusiyanın 
ərazisində il ərzində 183 gündən az olmayan müddətdə yaşayan 
şəxslər Rusiyanın vergi rezidentləri sayılırlar. Vergi rezidenti 
statusunu, məlumatların mərkəzləşdirilmiş emalı üzrə Rusiya FVX-
nin Regionlararası müfəttişliyində almaq lazımdır.

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Şəxsən;
etibarnamə üzrə səlahiyyətli şəxs.

Xidməti kim təqdim edir Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi.
Xidməti harada əldə etmək olar Yaşayış yeri üzrə vergi orqanı.
Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

ЧBəli (qoşması təsvir edilməklə).

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Xeyr.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. Vergi ödəyicisinin vergi kabineti vasitəsilə 
https://lk2.service.nalog.ru/lk/

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Bəyannamənin verilməsi:
vergi bəyannaməsini (fşgv-3 forması);
əldə olunmuş gəlirləri təsdiq edən sənədlər; 
vergi çıxılmaların alınması əsaslarını təsdiq edən sənədlər.
Verginin ödənilməsi: 
verginin ödənilməsi haqqında qəbz. 
(ödəyicidə qalır) 

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) Xeyr.

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

30 aprel tarixinədək – keçən il üçün bəyannamənin verilməsi; 
15 iyun tarixinədək – verginin ödənilməsi. 

Hansı əsasla imtina edilə bilər bəyannamənin müəyyən olunmamış forma üzrə təqdim olunması;
vergi bəyannaməsinin düzgün doldurulmaması.

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Federal vergi xidmətinin Perm diyarı üzrə İdarəsi;
Rusiya Federal vergi xidməti;
məhkəmə.

DAŞINMAZ ƏMLAKIN, ƏMLAKIN SATINALINMASI

Əmlaka dair hüquqların və onunla bağlı əqdlərin dövlət qeydiyyatıDövlət xidməti

Xidmətin qısa təsviri Daşınmaz əmlak satınalındıqdan (əldə edildikdən) sonra bu əmlaka 
sahiblik hüququ qeydiyyatdan keçirilməlidir. Dövlət qeydiyyatı – 
qeydiyyata alınmış hüququ təsdiq edən yeganə sübutdur.

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Bütün fiziki və hüquqi şəxslər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Şəxsən;
etibarnamə üzrə səlahiyyəli şəxs

Xidməti kim təqdim edir Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin Perm 
diyarı üzrə İdarəsi.

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri
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Bəli. (Yenidən göndərilən elan olunmuş dəyərli, qoşması təsvir 
edilmiş və çatdırılma haqqında bildirişli olan məktub).

Xidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Bəli.Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Bəli. Ərizəni Rosreyestr saytı vasitəsi ilə vermək olar 
www.rosreestr.ru.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Hüququn dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə;
daşınmaz əmlaka dair hüquqların mövcud olmasını, xitamını, keçməsini 
təsdiq edən sənədlər;
fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
hüquqi şəxslər üçün HŞVDR-dən çıxarış;
əgər əqd başqa şəxsin adından həyata keçirildikdə etibarnamə.
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq) 

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

1000 rubl – fiziki şəxslər;
15000 rubl – hüququn qeydiyyatına görə hüququ şəxslər.

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Əmlakın əldə olunması əsaslarından asılı olaraq 5-dən 18-dək iş günü.Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

Elan edilmiş və artıq qeydiyyata alınmış hüquqlar arasında 
ziddiyyətlər mövcuddur.

Hansı əsasla imtina edilə bilər

Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidməti (Rosreyestr);
məhkəmə.

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin Perm 
diyarı üzrə İdarəsi.

Daşınmaz əmlaka dair hüquqlar və onunla bağlı əqdlər 
məlumatların haqqında Vahid dövlət reyestrindən təqdim edilməsiDövlət xidməti

HVDR-dən olan məlumatlar daşınmaz əmlaka dair qeydiyyata alınmış 
mülkiyyət hüququnun olduğunu (və ya olmadığını) təsdiq edir. Əgər 
siz daşınmaz əmlak əldə etmək istəyirsinizsə HVDR-dən çıxarış, 
daşınmaz əmlakla bağlı əqdləri həyata keçirilərkən sizi təhlükədən 
sığortalamağa imkan verir. 

Xidmətin qısa təsviri

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Bütün fiziki və hüquqi şəxslər

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Şəxsən;
etibarnamə üzrə səlahiyyətli şəxs.

Xidməti kim təqdim edir Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin 
(Rosreyestrin) Perm diyarı üzrə İdarəsi.

Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin 
(Rosreyestrin) Perm diyarı üzrə İdarəsi.

Xidməti harada əldə etmək olar 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Bəli.

Bəli.Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?
Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. Rosreyestr saytı vasitəsilə www.rosreestr.ru

Daşınmaz əmlaka dair məlumatların HVDR-dən təqdim olunmasına 
dair sorğu;
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq)

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) 200 rubl – fiziki şəxslər üçün;
600 rubl – hüquqi şəxslər üçün

Xidmətlərin göstərilməsi müddətləri 5 iş günü 

Hansı əsasla imtina edilə bilər Xeyr.

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin 
(Rosreyestrin) Perm diyarı üzrə İdarəsi;
məhkəmə.

DAŞINMAZ ƏMLAKIN, ƏMLAKIN SATINALINMASI
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Torpaq sahələrinin dövlət kadastr uçotuna götürülməsi.

Bəli.

Bəli.

Bəli. Rosreyestr saytı vasitəsilə www.rosreestr.ru

Pulsuz.

18 təqvim günü.

Dövlət xidməti

Xidmətin qısa təsviri Torpaq sahələrinin kadastr uçotu – torpaq sahəsinin həm özünün, eləcə 
də onunla bağlı hüquqların və hüquqi münasibətlərin uçotu, təsnifatı 
və təsviri sistemidir. Torpaq sahəsinin formalaşdırılması zamanı 
onların hər birinə ölkənin ərazisində təkrarlanmayan və strukturunda 
ərazi aidiyyəti haqqında informasiyanı daşıyan unikal kadastr nömrəsi 
verilir

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Bütün fiziki şəxslər;
hüquqi şəxslər. 

Şəxsən;
Etibarnamə üzrə səlahiyyətli şəxs.

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Xidməti kim təqdim edir Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin 
(Rosreyestrin) Perm diyarı üzrə İdarəsi.

Xidməti harada əldə etmək olar “ФКП Росреестра” FDBT-nın Perm diyarı üzrə filialının bələdiyyə 
rayonu üzrə şöbəsi 

Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 
göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?
Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?
Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

dövlət kadastr uçotuna götürülməsi haqqında ərizə
mərz planı;  
torpaq sahəsinin sərhədlərinin yerləşdiyi yerinin razılaşdırılması 
haqqında torpaq mübahisəsinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 
qaydada həll edilməsini təsdiq edən sənədin surəti;
torpaq sahəsinin müəyyən torpaqlar kateqoriyasına aid olduğunu təsdiq 
edən sənədin surəti;
torpaq sahəsindən müəyyən olunmuş icazəli istifadəsini təsdiq edən 
sənədin surəti. 

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu)

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri
Hansı əsasla imtina edilə bilər Bu cür daşınmaz əmlak obyektinin yaranmasına federal qanunla 

müəyyən olunmuş tələblərə görə yol verilmir;
daşınmaz əmlak obyekti, barəsində olan məlumatları müvəqqəti 
xarakter daşıyan daşınmaz əmlakın dövlət kadastrına daxil edilmiş 
digər daşınmaz əmlak obyektindən yaradılıb.

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin 
(Rosreyestrin) Perm diyarı üzrə İdarəsi;
Məhkəmə.

Daşınmaz əmlakı barəsində dövlət kadastrına
daxil edilmiş məlumatların təqdim edilməsiDövlət xidməti

Daşınmaz əmlaka dair dövlət kadastrında olan məlumatlar 
ictimayyətin və istənilən şəxslərin sorğusuna əsasən təqdim edilə bilər. 

Xidmətin qısa təsviri

Вütün fiziki şəxslər;
hüquqi şəxslər.

Əhalinin hansı təbəqələri 
xidməti əldə edə bilər

Şəxsən;
etibarnamə üzrə səlahiyyətli şəxs 

Xidmətlərin əldə etmək üçün 
kim müraciət edə bilər

Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin 
(Rosreyestrin) Perm diyarı üzrə İdarəsi.

Xidməti kim təqdim edir 

Xidməti harada əldə etmək olar Bəli.
Bəli.Xidməti sənədləri poçt vasitəsilə 

göndərərək əldə etmək  
mümkündür mü?

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri



19

Xidməti ÇFM-də əldə etmək 
olarmı?

Bəli.

Xidməti İnternet şəbəkəsi 
vasitəsi ilə əldə etmək olar mı?

Bəli. Rosreyestrin saytı vasitəsilə.

Hansı sənədləri təqdim etmək 
lazımdır

Məlumatların təqdim olunmasına dair sorğu; 
və/və ya əsasında daşınmaz əmlakın dövlət kadastrına daşınmaz əmlak 
obyekti  haqqında məlumatlar daxil edilmiş sənədin surətinin təqdim 
olunmasına dair sorğu;
Rusiya qanunvericiliyi əldə edilməsi məhdudlaşdırılmış məlumatların 
(əgər bu məlumatların əldə edilməsi məhdudlaşdırılıbsa) əldə 
olunmasına dair ərizəçinin hüququnu təsdiq edən sənəd; 
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz (könüllü olaraq).

Xidmətin dəyəri (dövlət rüsumu) 150 rubldan 2400 rubladək. – məlumatların tipindən, sorğu edənin 
kateqoriyasından (fiziki və ya hüquqi şəxs), əldə etmə üsulundan 
(kağız və ya elektron) asılı olaraq. 

Xidmətlərin göstərilməsi 
müddətləri

5 iş günü; 
15 iş günü - ərazinin kadastr planı.

Sorğu edilən məlumatların təqdim olunmasına qanunvericiliyə uyğun 
olaraq yol verilmir.

Hansı əsasla imtina edilə bilər

Xidmətin göstərilməsindən imtina 
barəsində kimə şikayət etmək olar

“ФКП Росреестра” FDBT-nın Perm diyarı üzrə filialının bələdiyyə 
rayonu üzrə şöbəsi 
Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidmətinin 
(Rosreyestrin) Perm diyarı üzrə İdarəsi 
Dövlət qeydiyyatı, kadastr və xəritəçəkmə Federal xidməti (Rosreyestr) 
Məhkəmə.

DAŞINMAZ ƏMLAKIN, ƏMLAKIN SATINALINMASI
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Орган власти Адрес
местонахождения

Контактный
телефон
(+7 342 –

код Перми)

Электронная
почта

Официальный
сайт

Комитет записи актов 
гражданского состояния 
Пермского края 

Пермь, ул. 
Советская, д. 53 212-15-82 comitet@

zags.permkrai.ru

www.zags.
permkrai.ru

Управление Министерства 
юстиции России по 
Пермскому краю

Пермь, 
Петропавловская,35

212-24-13
Автоинформатор:

211-44-20
ru59@minjust.ru www.to59.minjust.ru

Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Пермскому краю

Пермь, 
Комсомольский 
проспект, 34 «б»

237-75-50 perm-ufms@
rambler.ru

www.permufms.ru

Федеральная миграционная 
служба России 

Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 4, 

стр. 1

(495) 915-34-10 cogpw@fms-rf.ru www.fms.gov.ru

Государственная инспекция 
по надзору и контролю в 
сфере образования 
Пермского края

Пермь, Бульвар Гага-
рина, д.10 212-52-50

gvgutnik@ginkso.
permkrai.ru

www.
gosobrnadzor.

permkrai.ru

Федеральная служба  по 
надзору в сфере образования 
и науки.

Москва, ул. Садовая-
Сухаревская, д.16, 

(495) 984-89-19
www.obrnadzor.

gov.ru/ru

Территориальный 
федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края

Пермь,
ул. Уральская, 119

265-15-38,
291-50-84

general@
tfoms.perm.ru

www.pofoms.ru

Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

Москва, ул. 
Новослободская, 37, 

корп. 4А.

(499) 973-31-86,
(495) 987-03-80

obrasheniya@
ffoms.ru

www.ffoms.ru

Министерство здравоохра-
нения Пермского края

Пермь, улица 
Ленина, д. 51 265-47-40

info@minzdrav.
permkrai.ru

Управления Росздравнадзора 
по Пермскому краю

237-01-57,
246-61-12

info@reg59.
roszdravnadzor.ru

www.minzdrav.
permkrai.ru

Отделение Пенсионного фонда 
России по Пермскому краю.

Пермь,
ул. Революции, 66

239-24-49,
239-23-13

www.pfrf.
ru/ot_perm/

Пенсионный Фонд Российской 
Федерации 

Москва, Славянская 
пл., д. 4

для направления 
обращений: г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 4 

(495) 987-89-07,
(495) 987-89-14 www.pfrf.ru

Управление государственной 
инспекция безопасности 
дорожного движения Министерст-
ва внутренних дел Российской Фе-
дерации (Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Пермскому краю)

Пермь, бульвар 
Гагарина, 80

282-06-38,
телефон доверия:

261-81-70

ugibdd@
permonline.ru

www.gibdd.ru
/r/59/news

Министерство образования и 
науки Пермского края

Пермь,
ул. Куйбышева д. 14 217-79-93

minobr@minobr.
permkrai.ru

www.minobr.
permkrai.ru

Государственная инспекция по 
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края

Пермь, Бульвар 
Гагарина, д.10 212 5250

gvgutnik@ginkso.
permkrai.ru

www.
gosobrnadzor.

permkrai.ru

Департамент образования 
города Перми

Пермь, улица 
Сибирская, д. 17 212-70-50 do@gorodperm.ru www.gorodperm.ru

Əlaqə məlumatları

Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri

SİZDƏ UŞAQ DOĞULUB

SƏNƏDLƏRİN LEQALLAŞDIRILMASI VƏ APOSTİLİN QOYULMASI

XƏSTƏLİK (SAĞLAMLIĞIN QORUNMASI)

PENSİYA YAŞINA ÇATMA

YOL HƏRƏKƏTİNİN İŞTİRAKÇILARI OLURUQ

AİLƏDƏ MƏKTƏBLİ VAR
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Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Пермскому краю   

Пермь,
ул. Окулова, 46 211-47-17 

fskn_perm@
mail.ru

www.
nalog.ru/rn59

Федеральная налоговая 
служба России

Москва,
ул. Неглинная, д. 23

(495) 913-00-09 www.nalog.ru/

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) по 
Пермскому краю

Пермь,
ул. Ленина, д.66 210-36-80 59_upr@

rosreestr.ru
www.to59.
rosreestr.ru

Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр)

Москва,
ул. Воронцово поле, 

д. 4а

8 800 100 34 34
(495) 917-57-98

917-48-52 

www.
rosreestr.ru

Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Пермскому краю

Пермь,
ул. Дзержинского, 35 211-44-41

fgu59@u59.
rosreestr.ru 

www.fgu59.ru

Əlaqə məlumatları

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN BAŞLANĞICI/ VERGİNİN ÖDƏNİLMƏSİ

DAŞINMAZ ƏMLAKIN, ƏMLAKIN SATINALINMASI
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Miqrantlar üçün dövlət və bələdiyyə xidmətləri
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GRANİ Mərkəzinin İnternet resurlarını ziyarət etməyə dəvət edirik.

http://grany-center.org - GRANİ Mərkəzinin saytı. Bu media kitabxanası 
aktiv vətəndaşlar, qeyri kommersiya təşkilatları və təşəbbüs qrupu üçün 
nəzərdə tutulub – tədbirlərin anonsları, prezentasiyalar və metodiki 
tövsiyələr, aktual layihələr haqqında məlumatlar, aparılmış müstəqil 
vətəndaş ekspertizalarının, monitorinqlərin və tədqiqatların nəticələri, 
eləcə də şəhərin, regionun və ölkənin aktual ictimai gündəmini 
formalaşdıran mövqeli materiallar kütləsi.

http://migrant.grany-center.org - GRANİ Mərkəzinin layihəsi “Müasir 
dövlət – savadlı miqrant”. Sayt Rusiyada dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin 
göstərilməsi sistemi ilə daha yaxşı tanış olmağa kömək edir, eləcə də 
miqrantlara, əlavə xərclər çəkmədən “addım və addım”  müxəlif 
xidmətlərin alınmasında kömək edir. Sayt bir neçə miqrantların doğma 
dillərindədir. 

http://hellocity.pro/ -    GRANİ Mərkəzinin bloqu “HelloCity” şəhərindəki 
həyat haqqındadır. Produktiv şəhər təşəbbüsləri, servisləri, “üçüncü” 
yerləri, layihələr və aksiyalar, aktual ideyalar – bunlar hamısı bloqda 
prezentasiya edilir.

GRANİ Mərkəzinin İnternet resurlarını ziyarət etməyə dəvət edirik




