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Иҳтиво:

Иҳтиво

ЭЗОҲОТИ КӮТОҲ БА ФАСЛҲОИ ҶАДВАЛ

ШУМО СОҲИБИ ФАРЗАНД ШУДЕД

Гирифтани шаҳодатномаи бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак

ҚОНУНИГАРДОНИИ ҲУҶҶАТҲО ВА ГУЗОШТАНИ АПОСТИЛ

Гузоштани апостил ба ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби мақомоти сабти асноди ҳолати
шаҳрвандӣ дода шудаанд ва ҷоизи аз сарҳад баровардан мебошанд

Тасдиқи ҳуҷҷатҳо оиди маълумот ва (ё) тахассус, дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ

БЕМОРӢ (ҲИФЗИ САЛОМАТӢ)

Гирифтани полиси суғуртаи ҳатмии тиббӣ

Қабули дархостҳо (бақайдгирӣ) барои қабули духтур

Таъминот бо доруворӣ барои кӯдакони то 3 – сола,
инчунин кӯдакони аз оилаи серфарзанди то 6 сола

РАСИДАН БА СИННУ СОЛИ НАФАҚАВӢ

Таъминоти нафақавии шаҳрвандоне,
ки  аз давлатҳои – собиқ ҷумҳуриҳои ИҶШС омадаанд

ИШТИРОКЧИИ ҲАРАКАТИ РОҲ МЕГАРДЕМ

Қабули имтиҳоноти баландихтисос барои гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ барои
идора намудани воситаҳои автомобилӣ, додани шаҳодатномаи ронандагӣ

Бақайдгирии воситаҳои автомотонақлиёт ва ядакҳо

Пешниҳоди маълумот оиди қонунвайронкуниҳои маъмурӣ дар соҳаи ҳаракати роҳ

Пардохти ҷарима барои вайрон кардани қоидаи ҳаракати роҳ

ДАР ОИЛА МАКТАБХОН

Нависонидани кӯдак ба боғча

Нависонидани кӯдак ба синфи якум

ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ

Гирифтани рақами мушаххаси андозсупоранда

Бақайдгирии давлатии соҳибкорони инфиродӣ, шахсони ҳуқуқӣ

Пешниҳоди маълумот аз Феҳрасти ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ (ФЯДШҲ)
ва Феҳрасти ягонаи давлатии соҳибкорони инфиродӣ (ФЯДСИ)

ПАРДОХТИ АНДОЗ

Қабули эъломияҳои андоз аз рӯи андози даромади шахсони воқеъӣ

ХАРИДОРӢ НАМУДАНИ МОЛУМУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ, АМВОЛ

Бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба молумулк ва созишҳои он

Пешниҳоди маълумот аз феҳрасти Ягонаи ҳуқуқ ба молумулк ва созишҳо бо он (ФЯДҲ)

Ба қайди давлатии кадастрӣ гузоштани қитъаи замин

Пешниҳоди маълумоти ба кадастраи давлатии
молумулки ғайриманқул ворид кардашуда

Маълумот барои тамос
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ЭЗОҲОТИ КӮТОҲ БА ФАСЛҲОИ ҶАДВАЛ

БОБИ ҶАДВАЛ

Хизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

ЭЗОҲОТ

Номгӯи хизматрасонии давлатӣ (хизматрасонии 
мунисипалӣ) (ва ё вазифаҳо) ишора карда мешаванд

Тавсифи хизматрасонӣ ва имкони дар кадом ҳолатҳо барои он  
муроҷиат намудан оварда мешавад

Ишора карда мешавад, ки кадоме аз ашхос метавонанд 
хизматрасониро бигиранд: шаҳрвандони ФР, шаҳрвандони 
хориҷӣ, ташкилотҳо. Аломати “тамоми шахсони воқеъӣ” онро 
мефаҳмонад, ки хизматрасониро метавонанд шаҳрвандони 
ФР, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бе шаҳрванд, гурезагон 
бигиранд.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ишора карда мешавад, ки шахсе ки ҳуқуқи гирифтани 
хизматрасониро дорад, оё метавонад барои гирифтани он ба 
шахси дигари ваколатдор фармояд ва оё барои он 
ваколатномаро ба расмият даровардан мумкин аст. 

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Мақомот барои ташкили хизматрасонӣ ӯҳдадор ишора карда 
мешавад.
Оиди хизматрасонӣ мумкин аст дар мақомоте, ки барои 
ташкил ва пешниҳоди хизатрасонӣ ӯҳдадор аст ва ҳам дар 
шӯъбаҳои ҳудудии он гирифт.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Ишора карда мешавад, ки барои гирифтани хизматрасонӣ ба 
куҷо муроҷиат намудан лозим (ариза ва маҷмӯъи ҳуҷҷатҳоро 
овардан лозим).

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Агар аризаро барои гирифтани хизматрасонӣ бо почта 
пешниҳод намудан мумкин бошад, онгоҳ мо тавсия медиҳем, 
ки бо арзиши эълонгаштааш, рӯйхати замима ва огоҳиномаро 
оиди дастрас намудан ирсол намоед.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Айни ҳол хизматрасониро мумкин аст дар марказҳои 
гуногунвазифаи давлатӣ ва мунисипалии пешниҳоди 
хизматрасонӣ – яъне дар ташкилоти барои ташкил ва 
пешниҳоди хизмарасониҳо аз рӯи усули “як тиреза” ӯҳдадор 
гирифт.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Баъзе аз хизматрасониҳоро дар намуди электронӣ ба воситаи 
шабакаи интернет гирифтан мумкин аст. Масалан дар 
портали ягона хизматрасониҳои давлатӣwww.gosuslugi.ru 
(Портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ). Аммо 
хизматрасониҳое ҳастанд, ки натиҷаи онҳо ҳуҷҷатҳое 
мебошанд, ки бояд  “ба даст” ва бо рӯйхат дода шаванд, 
мебошанд. Барои чунин хизматрасониҳо аризаро оиди 
гирифтани хизматрасонӣ мумкин аст ба воситаи шабакаи 
интернет супорид, барои натиҷаи он бошад, ба идорае, ки 
хизматрасониро пешниҳод менамояд бевосита омада 
муроҷиат намуд.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Як қатор ҳуҷҷатҳое номбар мешаванд, ки онҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бояд пешниҳод намуд.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Барои гирифтани як қатор хизматрасониҳо бояд, ки боҷи 
давлатиро супорид (боҷи давлатӣ)  -  боҷе, ки аз ашхос ҳангоми 
муроҷиати онҳо ба мақомоти давлатӣ барои пешниҳоди 
хизматрасонӣ ситонида мешавад. Боҷи давлатиро бояд, ки пеш 
аз пешниҳоди ариза оиди гирифтани хизматрасонӣ супорид.
Ҳангоми мавҷуд набудани расид оиди пардохти боҷи давлатӣ 
аз нагирифтани ҳуҷҷати пешниҳоднамудаи шумо ҳуқуқ 
надоранд. Аммо аз нуқтаи назари таҷрибаҳо барои 
тезонидани раванди гирифтани хизматрасонӣ тавсия 
медиҳем, ки расид оиди пардохти боҷи давлатиро пешниҳод 
намоед. 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Мӯҳлати он ки дар кадом вақт бояд натиҷаи хизматрасонӣ 
(масалан, маълумотнома бояд дода шавад) ва ё радди хаттӣ 
нисбати пешниҳоди хизматрасонӣ ирсол карда шавад, ишора 
карда мешавад.

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Асос барои даст кашидан аз пешниҳоди хизматрасонӣ ишора 
карда мешавад.
Асос бар иловаи он ҳолатҳое ки барои ҳамагон умумиянд, 
ишора карда мешавад: 
мавҷуд набудани шаҳодатномаи шахсии арзкунанда;
маҷмӯъи нопурраи ҳуҷҷатҳо;
ҳуҷҷатҳо ба талаботи қонунгузории амалкунанда мувофиқат 
намекунанд.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Шикоятҳо хамеша ба мақомоти дар болоистода равона карда 
мешаванд – яъне ба он мақомоте, ки аз нигоҳи маъмурӣ 
идораи ҳуқуқвайронкунанда ба он тобеъ аст. Илова бар ин 
шумо метавонед нисбати қарор ва амалҳои (беамалии) 
мақомоти ҳукуматӣ ба прокуратура ва суд муроҷиат намоед.  

ШУМО СОҲИБИ ФАРЗАНД ШУДЕД

Не.

Не.

Ройгон.

Дар рӯзи муроҷиат.

Гирифтани шаҳодатномаи бақайдгирии
давлатии таваллуди кӯдак

Тамоми кӯдакони дар қаламрави Федератсияи Руссия 
таваллудшуда бояд, ки шаҳодатномаи таваллуд гиранд. 
Шаҳодатномаи таваллуд – ин ҳуҷҷатест, ки далели таваллуд 
шудани кӯдакро тасдиқ менамояд ва ҳамчун ҳуҷҷате хизмат 
менамояд, ки шахсияти ӯро то гирифтани шиноснома муайян 
менамояд. 

Хизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Тамоми кӯдаконе, ки дар қаламрави Русия таваллуд шудаанд, 
новобаста аз шаҳрвандии волидонашон.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Волиди кӯдак;
шахси аз ҷониби волидон ваколатдоршуда (аз ҷониби яке аз 
волидон).

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Кумитаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии кишвари Перм

Мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии (САҲШ) ҷои 
таваллуди кӯдак ва ё ҷои зисти волидон.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Ҳа, дар портали Ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ариза 
супоридан мумкин аст.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ариза; 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
ҳуҷҷати аз ҷониби ташкилоти тиббӣ додашуда, ки дар он 
ташкилот кӯдак таваллуд шудааст ва ё ташкилоте, ки ба он 
модар баъди таваллуд муроҷиат намудааст; ва ё аризаи шахси 
дар натиҷаи рафти таваллуд иштирокдошта (ҳангоми 
таваллуд бидуни расонидани ёрии тиббӣ)
шаҳоданомаи ақди никоҳи волидон ва ё шаҳодатнома оиди 
муқарар намудани падарӣ.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

арзкунанда волиди кӯдак ва ё шахси аз ҷониби волидон (яке 
аз волидон) ваколатдоршуда нест.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Кумитаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии кишвари Перм; 
Раёсати Вазорати адлияи Руссияи кишвари Перм;
суд.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

ШУМО СОҲИБИ ФАРЗАНД ШУДЕД
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ҚОНУНИГАРДОНИИ ҲУҶҶАТҲО ВА ГУЗОШТАНИ АПОСТИЛ

Гузоштани апостил ба ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби мақомоти 
сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дода шудаанд ва ҷоизи аз 
сарҳад баровардан мебошанд. 

Хизматрасонии давлатӣ

Шахсан.

Не.

Бо мақсади дар ҳудуди давлатҳои хориҷа эътироф гардидани 
ҳуҷҷати аз ҷониби мақомоти босалоҳияти сабти асноди 
ҳолати шаҳрвандӣ додашуда, апостил – мӯҳри махсусе, ки 
аслӣ будани имзо, сифате ки аз ҷониби он шахс баромад 
намудааст ва ҳуҷҷатро имзо намудааст, инчунин ҳақиқӣ 
будани мӯҳре, ки бо он ҳуҷҷат тасдиқ гардидааст, гузошта 
мешавад. 

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ҳамаи шахсони воқеъӣ;
Шахсони ҳуқуқӣ. 

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Кумитаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии кишвари Перм. 

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Кумитаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии кишвари Перм. 

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Ҳа.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Не.

Ариза;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
шаҳодатнома ва (ё) маълумотномае, ки ҷоизи қонунигардонӣ 
мебошад.
расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ).

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

1500 рубл  барои як ҳуҷҷат. 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

3 рӯзи корӣ.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Ҳуҷҷати бақайдгирии санади ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷониби 
субъекти дигари Федератсияи Русия дода шудааст;
ҳуҷҷат барои баровардан ба он давлате лозим аст, ки 
созишномаи Гаага аз 5 октябри соли 1961, ки 
қонунигардонии ҳуҷҷатҳои расмии хориҷиро бекор 
менамояд имзо накардааст;

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати Вазорати адлияи ФР кишвари Перм; 
суд. 

Ҳамаи шахсони воқеъӣ.

Тасдиқи ҳуҷҷатҳо оиди маълумот ва (ё) тахассус, 
дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Зарурати апостил ҳангоми ба хориҷи кишвар барои 
маълумотгирии минбаъда ва ё кор баромадани шаҳрвандони 
русияги ва хориҷӣ, ки маълумотро дар Федератсияи Русия 
гирифтаанд ба миён меояд.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Шахсан (соҳибони ҳуҷҷатҳо); 
Намояндаи қонунӣ;
Шахси ваколатдоршуда аз рӯи ваколатнома. 

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Нозироти давлатӣ оиди назорат дар соҳаи маорифи кишвари Перм

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Нозироти давлатӣ оиди назорат дар соҳаи маорифи кишвари ПермДар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Ҳа.Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не. Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Ба воситаи портали Ягонаи хизматрасонии давлатӣ.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Ариза; 
Нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти арзкунанда;
Нусхаи аслии ҳуҷҷат;
Нусхаи аслӣ ва (ё) нусхаи тасдиқгардидаи ҳуҷҷати 
тасдиқкунандаи тағийри насаб, ном, номи падар (дар ҳолати 
тағийр додан)

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

1500 рубл барои ҳар як ҳуҷҷат

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

45 рӯз 

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Ҳуҷҷат аз ҷониби Федератсияи Русия ва ё РСФСР додашуда 
нест;
дар ҳуҷҷат ҳадди ақал агар як реквизити ҳатмӣ вуҷуд надошта 
бошад;
шахси вазифадори имзонамудаи ҳуҷҷат, ваколат барои ҳуқуқи 
имзоро надошт;
ҳуҷҷат ба шахсе, ки дар он ба сифати соҳиби он ишора 
гардидааст, дода нашудааст.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Губернатори кишвари Перм;
Хадамоти Федаралии назорат дар соҳаи маориф ва илм;
суд. 

БЕМОРӢ (ҲИФЗИ САЛОМАТӢ)

БЕМОРӢ (ҲИФЗИ САЛОМАТӢ)

Гирифтани полиси суғуртаи ҳатмии тиббӣ

Не.

Не.

Не.

Хизматрасонии давлатӣ

Шаҳрвандони ФР, инчунин шаҳрвандони хориҷии дар он ба 
таври доимӣ ва ё муваққатӣ зиндагикунанда, ашхоси 
бешаҳрванд ва ё гурезагон (ҳамчунин кӯдакон ва ҳам 
калонсолон), ҳуқуқи гирифтани ёрии тиббии ройгонро 
доранд, агар онҳо дар низоми суғуртаи тиббии ҳатмӣ суғурта 
шуда бошанд. Тасдиқи он ки шумо аз рӯи низоми суғуртаи 
ҳатмии тиббӣ суғурта шудаед, полиси суғуртаи ҳатмии ба 
шумо додашуда мебошад. 

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Шаҳрвандони ФР;
Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки иҷозати 
зисти муваққатӣ ва ё намуд барои зист, ва ё гурезагӣ доранд.

Шахсан; 
Намояндаи қонунӣ

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Фонди ҳудудии федералии суғуртаи ҳатмии тибии кишвари 
Перм.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Дар ташкилоти суғуртавии тиббӣ, ки дар низоми суғуртаи 
ҳатмии тиббӣ иштирок менамояд (аз ҷониби арзкунанда 
мустақилона интихоб карда мешавад).

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?
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Барои калонсол:
ариза оиди интихоби ташкилоти суғуртавии ҳатмии тиббӣ;
ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсият.
Барои шаҳрвандони хориҷӣ:
и ҷ о з а т  б а р о и  з и с т и  м у в а қ қ а т ӣ  / н а м у д  б а р о и  
зист/шаҳодатномаи гуреза ва ё шаҳодатнома оиди баррасии 
дархостнома оиди эътирофи гурезагӣ ва ё нусхаи шикоят ба 
қарор оиди маҳрумияти ҳолати гурезагӣ/ ва ё шаҳодатнома 
оиди пешниҳоди паноҳгоҳи муваққатӣ дар қаламрави 
Федератсияи Русия;
рақами суғуртавии ҳисоби инфиродии шахсӣ (РСҲИШ).
Барои кӯдак иловатан:
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи волид; 
шаҳодатномаи бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак;

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ройгон.

Дар рӯзи муроҷиат;
ва ё шаҳодатномаи муваққатӣ дода мешавад, ки дар муддати 
30 рӯз аз лаҳзаи дода шудани он бояд, ки полис дода шавад.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

набудани тасдиқи зисти доимӣ ва ё муваққатӣ дар 
Федаратсияи Русия. 

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Фонди ҳудудии Федералии суғуртаи ҳатмии тиббии кишвари 
Перм;
Фонди Федералии суғуртаи ҳатмии тиббӣ;
суд. 

Қабули дархостҳо (бақайдгирӣ) барои қабули духтурХизматрасонии давлатӣ

Агар ба шумо ташхис ва ё табобати беморӣ, офияти баъди 
бемориҳо ва ҷароҳатҳои аз сар гузаронида ва захмҳо, таъминот 
бо дорувориҳо ва ё гирифтани чорабиниҳо оиди пешгирӣ зарур 
бошад,  шумо метавонед барои гирифтани чунин 
хизматрасониҳои тиббӣ ба муассисаҳои тибии кишвари Перм 
муроҷиат намоед. 
Бақайдгирӣ аз рӯи қабули нақшавии духтур амалӣ карда 
мешавад. (Ёрии тиббии таъҷилӣ дар Русия ба тамоми ашхоси 
дар қаламрави он мавҷудбуда бидуни полиси суғуртаи 
ҳатмии тиббӣ, ройгон ва ба таври фаврӣ расонида мешавад).

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Тамоми ашхосе, ки полиси суғуртаи ҳатмии тиббӣ дорандКадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Шахсан; 
Намояндаи қонунӣ.

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Вазорати тандурустии кишвари Перм

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Дар муассисаи тиббӣ. 
Хизматрасониро метавон телефонӣ бо роҳи занг задан ба 
муассисаи тиббӣ гирифт.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Не.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Ба воситаи портали Ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ва 
ба воситаи портали тиббии кишвари Перм  www.k-vrachu.ru.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Полиси суғуртаи ҳатмии тиббӣ.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ройгон.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Бақайдгирӣ барои қабули духтур метавонад дар рӯзи қабули 
духтур амалӣ гардад, қабули бевосита бошад дар он рӯзе 
мегузарад, ки дар он рӯз бақайдгирӣ амалӣ гардидааст.

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

арзкунандаи аз рӯи низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ 
суғуртанашуда.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Ташкилоти суғуртавии тиббӣ, ки дар он полиси суғуртаи 
ҳатмии тиббӣ гирифта шудааст. 
Фонди ҳудудии Федералии суғуртаи ҳатмии тиббии кишвари 
Перм;
Вазорати тандурустии кишвари Перм;
суд.

Волидони (намояндаи қонунии) кӯдак.

Вазорати тандурустии кишвари Перм. 

Муассисаи тиббӣ.

Не.

Не.

Не.

Полиси суғуртаи ҳатмии тиббӣ

Ройгон.

Таъминот бо доруворӣ барои кӯдакони то 3 – сола, 
инчунин кӯдакони аз оилаи серфарзанди то 6 сола.Хизматрасонии давлатӣ

Кӯдакони то 3 –сола, инчунин кӯдакони то 6 – сола аз оилаҳои 
серфарзанд, аз рӯи нишондоди тиббӣ барои таъминоти 
дорувории ройгон ҳуқуқ доранд, дар ҳолате, ки агар онҳо аз 
рӯи низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ суғурта шуда бошанд.

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Тамоми кӯдаконе, ки полиси суғуртаи ҳатмии тиббӣ доранд

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Дорухат барои дорувории ройгонро табиби табобаткунанда 
дар рӯзи муроҷиат медиҳад. Аз рӯи ин дорухат дар 
дорухонаҳо доруворӣ дода мешаванд.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

кӯдак аз рӯи низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ суғурта 
нашудааст; 
ҳангоми набудани нишондоди тиббӣ барои қабули 
дорувориҳо.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Сардухтури муассисаи тиббӣ; 
Ташкилоти суғуртавии тиббӣ, ки дар он полиси суғуртавии 
ҳатмии тиббӣ гирифта шудааст;
Назорати тандурустии Русияи кишвари Перм;
вазорати тандурустии кишвари Перм;
прокуратура;
суд. 

РАСИДАН БА СИННУ СОЛИ НАФАҚАВӢ

РАСИДАН БА СИННУ СОЛИ НАФАҚАВӢ

Таъминоти нафақавии шаҳрвандоне, ки  аз давлатҳои – 
собиқ ҷумҳуриҳои ИҶШС омадаанд

Хизматрасонии давлатӣ

Шахсоне, ки аз давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ омадаанд, 
онҳое, ки ба таври доимӣ дар қаламрави Русия зиндагӣ 
мекунанд, ҳуқуқ ба таъминоти нафақаро доранд.

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд хизматрасониро 
бигиранд?

Шаҳрвандони давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ, ки намуд ба зист 
доранд;
гурезагон.
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Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Шахсан; 
Намояндаи қонунӣ.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Шӯбаи фонди нафақаии Русияи кишвари Перм.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Мақомоти ҳудудии фонди нафақавӣ дар ҷои зист.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не. 

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Не. 

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Не. 

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият:
барои шаҳрвандони хориҷӣ – намуд барои зист;
барои гурезагон – шаҳодатномаи гуреза;
маълумот оиди аъзоҳои оилаи ғайри қобили амал;
маълумот оиди маъюбият;
маълумот оиди марги саробон (саробонҳо) ва муносибати 
хешовандӣ бо онҳо;
ҳуҷҷат дар бораи таҷрибаи корӣ, дар бораи даромади миёнаи 
моҳона барои ҳар кадом 60 моҳи корӣ бе танаффус то 
01.01.2002;
парвандаи нафақавӣ ва маълумот оиди боздошти пардохти 
нафақа дар ҳудуди давлати пешина. 
Номгӯи ҳуҷҷатҳо метавонад вобаста аз кишвари пешинаи 
будубош ва аз намуди нафақа тағийр ёбад. 

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) Ройгон.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

10 рӯз; 
То 3 – моҳ дар ҳолати зарурати гирифтани ҳуҷҷатҳои иловагӣ.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Бинобар набудани намуд барои зист ва ё шаҳодатномаи 
гурезагӣ;
Бинобар набудани аосос барои таъин намудани нафақа.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Шӯъбаи фонди Нафақавии кишвари Перми Русия.
Фонди нафақавии Федератсияи Русия 
Суд.

ИШТИРОКЧИИ ҲАРАКАТИ РОҲ МЕГАРДЕМ

Тамоми шахсони воқеъӣ

Шахсан.

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм.

Қабули имтиҳоноти баландихтисос барои гирифтани 
ҳуҷҷати ронандагӣ барои идора намудани воситаҳои 

автомобилӣ, додани шаҳодатномаи ронандагӣ
Хизматрасонии давлатӣ

Барои гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ бояд, ки як қатор 
имтиҳонот супорида шаванд. Сараввал имтиҳони дохилии 
мактаби ронандагӣ, ки дар он дарс омӯхтаанд супорида 
мешавад (худомӯзӣ истисно аст). Баъдан дар нозироти 
Давлатии бехатарии ҳаракати роҳ (НДБҲР) аз рӯи маҳоратҳои 
аввалиндараҷа супорида мешаванд. Баъди бомуваффақият 
супоридани ин имтиҳон, имтиҳон дар ҳолатҳои воқеъӣ (дар 
роҳ) супорида мешавад. Баъди бомуваффақият супоридани 
имтиҳон дар ҳолатҳои воқеъӣ шумо шаҳодатномаи 
ронандагӣ мегиред.

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?
Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Гурӯҳи НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм дар 
ташкилотҳои мунисипалӣ.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Не.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Аризаро мумкин аст ба воситаи портали Ягонаи 
хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод намуд.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Ариза;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
маълумотномаи тиббӣ;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирӣ дар ҷои истиқомат ва ё 
ҷои будубош;
шаҳодатнома оиди гирифтани таълим аз рӯи барномаҳои 
омодагии (пешазомодагӣ) ронандагони воситаҳои нақлиёт;
расиди оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ) 

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

800 рубл.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Дар рӯзи бомуваффақият супоридани имтиҳони охирин

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Имтиҳон супорида нашудааст.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм;
суд.

Тамоми шахсони воқеъӣ

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм.

Не.

Не.

Бақайдгирии воситаҳои автомотонақлиёт ва ядакҳоХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Агар шумо автомобил харидорӣ намудед, ба шумо зарур аст, ки 
онро дар НДБҲР ба қайд гузоред. 
Мӯҳлати гузориш – 10 шабонарӯз аз лаҳзаи харидорӣ. 

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Шахсан; 
ашхоси ваколатдор аз рӯи ваколатнома.

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Гурӯҳи НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм дар 
ташкилотҳои мунисипалӣ.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Аризаро мумкин аст ба воситаи портали Ягонаи 
хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод намуд. 

Ариза;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
нишонаҳои бақайдгирии "Транзит" (агар чунин нишонаҳо дода 
шуда бошанд);
шиносномаи воситаи нақлиёт;
санади муоинаи воситаи нақлиёт;
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи моликият ба воситаи 
автомотонақлиёт;
полиси суғуртаи СҲӮАШ (суғуртаи ҳатмии ӯҳдадории автомобилии 
шаҳрвандӣ);
расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ)

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

ИШТИРОКЧИИ ҲАРАКАТИ РОҲ МЕГАРДЕМ
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Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

1500 рубл барои додани нишонаҳои бақайдгирии воситаи 
нақлиёт;
1000 рубл барои додани нишонаҳои бақайдгирии мотосиклҳо 
ва ядакҳо.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ Дар рӯзи муроҷиат.

Ҳуҷҷатҳо ва (ё) маълумот ба талаботҳои қонунгузорӣ 
мутобиқат намекунанд

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм;
суд.

Пешниҳоди маълумот оиди қонунвайронкуниҳои 
маъмурӣ дар соҳаи ҳаракати роҳХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Имрӯзҳо дар шаҳрҳо маҷмӯъи автоматикии бақайдгирии 
вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ насб карда мешаванд, 
ки баъди он ба суроғаи вайронкунандаи қоида мактуби 
мувофиқаткунанда ирсол карда мешавад. Баъзан чунин 
мешавад, ки ин мактубҳо гум мешаванд ва ё хеле дар муддати 
тӯлонӣ то ба шахси лозима рафта мерасанд, ки ин ҳаргиз аз 
ӯҳдадории пардохти ҷарима озод наменамояд. Агар шумо 
автомобилрон бошед, тавсия медиҳем, ки ҳадди ақал як 
маротиба дар семоҳа ва ё нимсола худро оиди мавҷудияти 
ҷаримаҳои пардохтнагашта тафтиш намоед. 

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ҳар кадом соҳиби воситаи нақлиёт, ки дар Русия аз қайд 
гузаштааст.

ШахсанКи метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Ҳа.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Дар портали Ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ва дар 
сомонаи Нозироти давлатии автомобилии ВКД Русия 
www.gibdd.ru.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Маълумот оиди воситаи нақлиёт, нишонаи давлатии 
бақайдгирӣ, силсила ва рақами шаҳодатномаи бақайдгирӣ.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ройгон.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Дар рӯзи муроҷиат.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Дар ҳолати мутобиқат нанамудани нишонаи вориднамудаи 
бақайдгирӣ ва рақами шаҳодатномаи бақайдгирии воситаи 
нақлиёт.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм;
суд.

Пардохти ҷарима барои вайрон
кардани қоидаи ҳаракати роҳХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Аз ҷониби қонунгузории Русия мӯҳлатҳои пардохти ҷарима 
барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ муқарар карда 
шудааст – 60 рӯз. Дар ҳолати пардохт нагаштани ҷарима, 
кормандони НДБҲР дар муддати 10 рӯз вазифадоранд, ки 

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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ДАР ОИЛА МАКТАБХОН

ДАР ОИЛА МАКТАБХОН

қарорро оиди напардохтани ҷарима ба воситаи иҷрочиҳои 
судӣ барои ситонидани иҷбории ҷарима равона кунанд.
Барои напардохтани ҷарима ба НДБҲР ҷавобгарӣ пешбинӣ 
шудааст. Илова бар ин ҷаримаҳои НДБҲР, ки саривақтӣ 
супорида нашудаанд, метавонанд монеае ҳангоми аз кишвар 
баромадан, хариду фурӯши автомобил ва гузаштани муоинаи 
техникӣ эҷод намоянд.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ҳама касоне, ки барои онҳо ҷарима навишта шудааст

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Шахсан;
шахси дигар ба манфиати ӯ (аз он ҷумла бидуни 
ваколатнома).

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

ба ҳар кадом бонк бо маълумотҳои дар қарори НДБҲР  
ишорашуда муроҷиат намудан;
ба воситаи интиқоли бонкӣ (а.о.ҷ. пардохти ҷаримаҳои НДБҲР 
ба воситаи Бонки амонатгузорӣ online);
ба воситаи терминалҳои пардохти босуръат (аммо онҳо ба 
таври кофӣ фоизҳои калон мегиранд;
ба воситаҳои маблағҳои электронӣ (WebMoney, Яндекс. 
Деньги, Деньги@mail.ru);
аз мувозинаи телефони мобилӣ
Баъди пардохт ҳатман расид оиди пардохти ҷаримаро нигоҳ доред.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Не.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Ҷаримаро дар сомонаи НДБҲР www.gibdd.ru. супоридан 
мумкин аст.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Дар қарор оиди парвандаи қонунвайронкунии маъмурӣ шумо 
тамоми маълумоти зарураро дарёфт намуда метавонед:
субъекти федератсия;
қисми НДБҲР;
ному насаби шахсе, ки ба номи ӯ ҷарима навишта шудааст;
суроғаи зист;
рақами қарор ва санаи бароварда шудани он;
маблағи ҷарима.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ройгон. (Аммо вобаста аз усули пардохти интихобнамудаи 
шумо метавонанд фоиз гиранд). 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Дар рӯзи муроҷиат. (Вобаста аз усули пардохти 
интихобнамудаи шумо, гузаронидани маблағ ба ҳисоби 
НДБҲР метавонад якчанд рӯз давом намояд).

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Пардохт метавонад қабул нагардад, агар дар ҷои маълумотҳо 
(реквизитҳо) хатогиҳо ва ё маълумоти ғайридақиқ ворид 
карда шуда бошанд. 

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати НДБҲР РМ ВКД Русияи кишвари Перм;
суд. (Пешниҳоди шикоят нисбати қарор оиди парвандаи 
қонунвайронкунии маъмурӣ метавонад дар муддаи даҳ 
шабонарӯз аз рӯзи гирифтани қарор амалӣ гардад). 

Нависонидани кӯдак ба боғча

Тамоми шахсони воқеъӣ 

Хизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Шаҳрвандони хориҷӣ дар баробари шаҳрвандони 
Федератсияи Русия барои гирифтани маълумоти томактабӣ 
ҳуқуқи баробар доранд (ба боғча нависонида шудан). 

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?
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Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Волидон;
намояндагони қонунӣ.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Мақомоти мунисипалии идораи маориф.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Мақомоти мунисипалии идораи маориф.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Не.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Сокинони шаҳри Перм метавонанд ба воситаи портали 
бақайдгирии Томактабии шаҳри Перм 
http://permsad.permedu.ru/. ариза диҳанд.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Бақайдгузорӣ (ҳуҷҷатҳо ба мақомоти идораи маориф 
пешниҳод карда мешаванд):
шаҳодатномаи таваллуи кӯдак;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи яке аз волидон (намояндаи қонунӣ).
Баъди ҷудо намудани ҷой дар боғчаи бачагона (ҳуҷҷатҳо ба 
боғчаи бачагона пешниҳод карда мешаванд):
шаҳодатномаи таваллуди кӯдак;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти яке аз волидон (намояндаи 
қонунӣ).
хулосаи тиббӣ (барои кӯдаконе, ки якумин маротиба ба боғчаи 
бачагона номнавис мегарданд).
Барои шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрванд, гурезагон – 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи арзкунанда барои будубош 
дар Федератсияи Русия (иҷозатнома барои будубоши 
муваққатӣ, намуд барои истиқомат ва ё шаҳодатномаи гуреза.
Ҳуҷҷатҳо ба забони русӣ ва ё тарҷумаи онҳо ба забони русӣ аз 
рӯи тартиби муқараргардида тасдиқкардашуда пешниҳод 
карда мешаванд.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ройгон.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Бақайдгузорӣ – дар тамоми муддати сол амалӣ карда мешавад.  
Феврал-апрел, дар давраи пешакии маҷмӯъашавӣ – волидон 
бояд, ки маълумот оиди имтиёзи оилавӣ, боғчаи бачагонаи 
дилхост ва нишондоди тиббии кӯдакро тасдиқ намоянд.
Июн- август (ва дар муддати сол аз рӯи имконияти холӣ 
гардидани ҷойҳо): додани роҳнамоҳо ба муассисаҳои 
томактабӣ.

дар ҳолати мавҷуд набудани ҷой дар боғчаи бачагонаи 
талабкардашуда.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Мақомоти мунисипалии идораи маориф; 
прокуратура;
суд.

Нависонидани кӯдак ба синфи якум

Ҳамаи шахсони воқеӣ.

Хизматрасонии давлатӣ

Шаҳрвандони хориҷӣ  дар баробари шаҳрвандони Русия барои 
гирифтани таълимоти томактабӣ, мактабӣ ва миёнаи махсус 
ҳуқуқи баробар доранд. Маълумотгирӣ ҳатмӣ ва ройгон 
мебошад. Ҳукумат қабули хонандагонро ба синфҳои 1 мактаб 
дар ҷои истиқомати кӯдак бидуни гузаронидани 
интихобнамоӣ ва санҷишҳои дохилшавӣ кафолат медиҳад.. 
аз 1 феврал то 30 июн – аризаҳо оиди қабул ба синфҳои 1-ум дар 
ҷойҳои истиқомат пешниҳод карда мешавад;
аз 1 июл то 5 сентябр –аризаҳо барои қабул ба ҷойҳои холии 
синфҳои 1-ум пешниҳод карда мешаванд.

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

волидон;
намояндагони қонунӣ.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Мақомоти мунисипалии идораи маориф.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Муассисаи таълимӣ (мактаб).

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Не.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Не.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Не.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Ариза;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
нусхаи аслии шаҳодатномаи таваллуди кӯдак;
шаҳодатномаи бақайдгирии кӯдак дар ҷои истиқомат ва ё 
макони будубош;
Барои шаҳрвандони хориҷӣ, ашхоси бешаҳрванд, гурезагон – 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи будубоши арзкунанда дар 
қаламрави Федератсияи Русия (иҷозатнома барои истиқомати 
муваққатӣ, намуд барои истиқомат ва ё шаҳодатномаи гуреза).
Ҳуҷҷатҳо ба забони русӣ ва ё тарҷумаи онҳо ба забони русӣ аз 
рӯи тартиби муқараргардида тасдиқкардашуда пешниҳод 
карда мешаванд.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ройгон. 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

7 рӯзи корӣ 

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Мавҷуд набудани ҷойҳои холӣ дар мактаб.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Мақомоти идораи маорифи таълимоти мунисипалӣ 
прокуратура;
суд.

ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ

ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ

Гирифтани рақами мушаххаси андозсупоранда Хизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) – ин рамзи рақамӣ, 
ки бақайдгирии андозсупорандагонро дар Русия ба тартиб 
медарорад.  РМА тасдиқ менамояд, ки шумо дар мақомоти 
андоз ба қайд гирифта шудаед. Он барои соҳибкорони 
инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Тамоми шахсони воқеъӣ;
соҳибкорони инфиродӣ;
шахсони ҳуқуқӣ.

Шахсан.Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Мақомоти андоз дар ҷои истиқомат.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Ҳа. Ариза пешниҳод намудан мумкин, барои натиҷаи он 
шахсан омадан лозим.

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Ҳа.
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Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Аризаро дар сомонаи ХФА Русия  - 
https://service.nalog.ru/zpufl/ пешниҳод намудан мумкин аст.
-Маълумотгирӣ оиди РМА https://service.nalog.ru/inn-my.do
- Маълумотгирӣ оиди РМА бегонагон 
https://service.nalog.ru/inn-others.do

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Ариза;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият; 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирӣ дар ҷои истиқомат.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ройгон.
200 рубл -  додани нусха. 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

5 рӯз. 

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Не

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм;
Хадамоти Федералии андози Русия;
суд.

Тамоми ашхоси воқеъӣ. 

Мақомоти андоз дар ҷои истиқомат.

Ҳа (мактуб бо арзиши элоншуда ва рӯйхати замима).

Ҳа.

Бақайдгирии давлатии соҳибкорони
инфиродӣ, шахсони ҳуқуқӣХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Барои бо фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Русия машғул 
шудан зарур аст:
- аз ҷониби ашхоси воқеъӣ гирифтани ҳолати соҳибкори 
инфиродӣ (СИ); 
- ва ё созмон додани шахси ҳуқуқӣ (ШҲ).

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

шахсан;
шахси ваколатдор аз рӯи ваколатнома.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Дар сомонаи хадамои андоз: 
http://nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/ бақайдгирии СИ в 
ШҲ;
https://service.nalog.ru/zgreg/- бақайдгирии шаҳрвандони ФР 
ба сифати СИ.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

СИ:
ариза;
нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи зисти муваққатӣ ва ё 
доимӣ дар Федератсияи Русия (барои шаҳрвандони хориҷӣ ва ё 
шахсони бешаҳрванд);
нусхаи аслӣ ва ё нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи суроғаи ҷои 
истиқомат;
расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ)
ШҲ:
ариза
қарор оиди созмон додани шахси ҳуқуқӣ дар намуди 
суратҷаласа, шартнома ва ё дигар ҳуҷҷат
ҳуҷҷатҳои муассисии шахси ҳуқуқӣ дар ду нусха;
расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ). 

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

4000 рубл – бақайдгирии ШҲ;
800 рубл - бақайдгирииСИ.

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

5 рӯзи корӣ.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Аз рӯзи қабули қарор аз ҷониби суд оиди нодоро (муфлис) 
эътироф намудани ӯ як сол нашудааст, ва ё мӯҳлате, ки шахси 
мазкур аз рӯи ҳукми суд аз ҳуқуқи машғул шудан бо фаъолияти 
соҳибкорӣ маҳрум шудааст, нагузаштааст;
мавҷуд будани доғи судӣ ва ё тафтишоти ҷиноятӣ (барои баъзе 
намудҳои соҳибкории инфиродӣ;
ҷазои маъмурӣ ба намуди хориҷшавӣ.

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм.
Хадамоти Федералии андози Русия;
суд.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Ҳар кадом шахс.

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм.

Ҳа.

Не.

Ҳа. Дар сомонаи ХФА Русия.

Не.

ПАРДОХТИ АНДОЗ

ПАРДОХТИ АНДОЗ

Пешниҳоди маълумот аз Феҳрасти ягонаи давлатии 
шахсони ҳуқуқӣ (ФЯДШҲ) ва Феҳрасти ягонаи давлатии 

соҳибкорони инфиродӣ (ФЯДСИ)
Хизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Ба ҳар кадом шахси рағбатдошта метавонад маълумот ва 
ҳуҷҷатҳо оиди шахси ҳуқуқии мушаххас (соҳибкори инфиродӣ) 
дар чунин намуд пешниҳод гардад: 
иқтибос аз ФЯДШҲ (ФЯДСИ);
нусхаи ҳуҷҷатҳои дар ФЯДШҲ (ФЯДСИ) мавҷудбуда;

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

тамоми шахсони воқеъӣ;
соҳибкорони инфиродӣ;
шахсони ҳуқуқӣ; 

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Дархости маълумот – дар ҳар кадом мақомоти андоз;
Нусхаҳои ҳуҷҷати дар ФЯДШҲ мавҷуда – ба мақомоти ҳудудии 
хадамоти Федералии андоз дар ҷои будубоши ШҲ, СИ.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Дархост барои пешниҳоди маълумот ва (ё) ҳуҷҷатҳо;
расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ).

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

200 рубл барои ҳар як ҳуҷҷат;
400 рубл – барои пешниҳоди фаврии маълумот.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

5 рӯз;
пешниҳоди фаврии маълумот – на дертар аз як рӯзи кории 
рӯзи баъдинаи пас аз ворид гардидани дархост оянда.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм;
Хадамоти Федералии андози Русия;
суд.

Қабули эъломияҳои андоз
аз рӯи андози даромади шахсони воқеъӣХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Шахсони воқеъӣ барои эълом намудани даромади худ, ки дар 
муддати сол гирифтаанд, ӯҳдадор мебошанд. 
Аз ҷониби қонунгузории андоз инчунин гирифтани 
нигаҳдории андоз пешбинӣ шудааст – ин маблағест, ки ҳаҷми 
даромадро кам менамояд (бо ном базаи андозбандишаванда), 
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ки аз он андоз супорида мешавад.
Пардохти андоз дар ду марҳила сурат мегирад: 
1 –ум пешниҳод намудани эъломияи андоз ва ҳуҷҷатҳои бо он 
пешниҳодшаванда. Баъди гирифтани он дар муддати 3 моҳ 
мақомоти андоз эъломияи андозро тафтиш менамоянд.
2- ум пардохти андоз.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Андозбандии даромадҳои шахсони воқеъӣ (АДШВ) аз 
шаҳрвандии ин ашхос вобастагӣ надорад, аммо аз ҳолати 
андозии онҳо ва аз намуди даромади гирифтаи онҳо вобаста 
мебошад. Онҳое, ки дар Русия на кам аз 183 рӯз дар давоми 
сол мавҷуданд, резидентони андози Русия эътироф карда 
мешаванд. Ҳолати резиденти андозро дар нозироти 
Байниминтақавии ХФА Русия оиди коркарди 
марказонидашудаи маълумотҳо гирифтан лозим аст.

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Шахсан;
Шахси ваколатдор аз рӯи валокатнома.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Мақомоти андоз дар ҷои истиқомат.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

ЧҲа (бо рӯйхати замимашуда).

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Не.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Ба воситаи утоқи андозии андозсупоранда 
https://lk2.service.nalog.ru/lk/

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Пешниҳоди эъломия:
эъломияи андоз (шакли -3 эашв);
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи даромади гирифта; 
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи асос барои гирифтани нигаҳдории 
андоз.
Пардохти андоз:
расид оиди пардохти андоз. 
(дар назди андозсупоранда боқӣ мемонад) 

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Не.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

то 30 апрел – пешниҳоди эъломия барои соли муқаддам; 
то 15 июл – пардохти андоз. 

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

пешниҳоди эъломия аз рӯи шакли муқарарнагардида;
нодуруст пур кардани эъломия андоз.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Раёсати хадамоти Федералии андози кишвари Перм;
Хадамоти Федералии андози Русия;
суд.

ХАРИДОРӢ НАМУДАНИ МОЛУМУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ, АМВОЛ

Ҳамаи шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ

Бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба молумулк ва созишҳои онХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Баъди харидорӣ намудани (ба даст овардани) молумулк бояд, 
ки ҳуқуқи моликияти он ба қайд гирифта шавад. 
Бақайдгирии давлатӣ – далели ягонаи мавҷудияти ҳуқуқи 
бақайдгирифташуда мебошад.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Шахсан;
шахси ваколатдор аз рӯи ваколатнома.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати хадамоти Федералии бақайдгирии давлатӣ, кадастра 
ва харитасозии (Бақайдгирии Русия)  кишвари Перм.

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Раёсати хадамоти Федералии бақайдгирии давлатӣ, кадастра 
ва харитасозии (Бақайдгирии Русия)  кишвари Перм.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Ҳа. (Мактуб бо арзиши эълонгаштааш ҳангоми ирсол 
намудани он, бо рӯйхати замимагашта ва огоҳинома оиди 
дастрас намудани он).

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Ҳа.

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Ба воситаи сомонаи Бақайдгирии Русия ариза пешниҳод 
намуда мумкин аст: www.rosreestr.ru.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Ариза оиди бақайдгириии давлатии ҳуқуқ;
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷудият, қатъ гардидан, 
гузариши ҳуқуқ ба молумулки ғайриманқул;
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият барои шахсони воқкъӣ;
иқтибос аз ФЯДШҲ;
ваколатнома, агар созишнома аз номи дигар шахс амалӣ 
гардад.
Расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёран) 

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Ч 1000 рубл – шахсони воқеъӣ;
15000 рубл-  шахсони ҳуқуқӣ барои бақайдгирии ҳуқуқ.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Аз 5 рӯз то 18 рӯзи корӣ вобаста аз асоси соҳибшавӣ.

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Байни ҳуқуқҳои арзшуда ва аллакай бақайдгирифташуда 
мухолифат вуҷуд дорад.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Хадамоти Федералии бақайдгирии давлатӣ, кадастра ва 
харитасозӣ (Бақайдгирии Русия);
суд.

Тамоми шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ.

Ҳа.

Ҳа.

Пешниҳоди маълумот аз феҳрасти Ягонаи
ҳуқуқ ба молумулк ва созишҳо бо он (ФЯДҲ)Хизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Маълумот аз ФЯДҲ мавҷуд будани (ва ё набудани) ҳуқуқи 
бақайдгирифташуда ба молумулкро тасдиқ менамояд. Агар 
шумо молумулки ғайриманқул харидорӣ намудани бошед, 
иқтибос аз ФЯДҲ имкон медиҳад, ки худро ҳангоми амалӣ 
намудани созишномаҳо бо молумулки ғайриманқул бехатар 
гардонед. 

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Ч Шахсан;
Шахси ваколатдор аз рӯи ваколатнома.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати хадамоти Федералии бақайдгирии давлатӣ, кадастра 
ва харитасозии (Бақайдгирии Русия)  кишвари Перм.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Раёсати хадамоти Федералии бақайдгирии давлатӣ, кадастра 
ва харитасозии (Бақайдгирии Русия)  кишвари Перм.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа.Ба воситаи сомонаи Бақайдгирии Русия www.rosreestr.ru

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Дархост барои пешниҳоди маълумот аз ФЯДҲ ба молумулки 
ғайриманқул;
Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ).

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

200 рубл -  барои шахсони воқеъӣ;
600 рубл – барои шахсони ҳуқуқӣ

ХАРИДОРӢ НАМУДАНИ МОЛУМУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ, АМВОЛ
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Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

5 рӯзи корӣ 

Не.Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Хадамоти Федералии бақайдгирӣ, кадастра ва харитасозӣ 
(Бақайдгирии Русия);
суд.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Ҳа.

Ҳа.

Ройгон.

18 рӯзи тақвимӣ

Ба қайди давлатии кадастрӣ гузоштани қитъаи замин.Хизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Бақайдгирии кадастрии қитъаи замин – ин низоми 
бақайдгирӣ, таснифот ва тавсифи ҳам худи қитъаи замин, ва 
ҳам ҳуқуқ ва муносиботи ҳуқуқии бо он алоқаманд мебошад. 
Дар раванди ташаккулдиҳии қитъаи замин ба ҳар як шахс 
рақами ягонаи кадастрӣ, ки дар тамоми ҳудуди кишвар 
такрорнаёбанда аст ва дар сохтори худ оиди соҳибияти 
ҳудудӣ маълумот дорад, пешниҳод карда мешавад.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Ҳамаи шахсони воқеъӣ;
Шахсони ҳуқуқӣ.

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Шахсан;
Шахси ваколатдор аз рӯи ваколатнома.

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Раёсати хадамоти Федералии давлатии бақайдгирӣ, кадастра 
ва харитасозии  (Бақайдгирии Русия) кишвари Перм.

Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Шӯъбаи филиали МФДБ «ПФК Бақайдгирии Русия» кишвари 
Перм аз рӯи ноҳияи мунисипалӣ.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Ҳа. Ба воситаи сомонаи Бақайдгирии Русия мумкин аст ариза 
пешниҳод карда шавад www.rosreestr.ru.

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

ариза барои гузориш ба қайди давлатии кадастрӣ
нақшаи марзавӣ;
нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи баҳси замин оиди 
мувофиқаткунонии мавқеъи ҷойгиршавии ҳудуди қитъаи 
замин аз рӯи тартиби муқарарнамудаи қонунгузорӣ;
нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи муносибати қитъаи замин ба 
гурӯҳи муайяни заминҳо;
нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи барои истифодаи қитъаи 
замин иҷозатдошта тибқи муқарарот.

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

ташаккул додани чунин объекти молумулки ғайриманқул бо 
талаботҳои қонуни федералии муқараргашта иҷозат дода 
намешавад;
объекти молумулки ғайриманқул аз объекти молумулкие 
ташаккул дода шудааст, ки ба кадастраи давлатии молумулки 
ғайриманқул маълумоти дар бораи он мавҷуда хусусияти 
муваққатӣ дорад.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Хадамоти Федералии бақайдгирии давлатӣ, кадастра ва 
харитасозӣ (Бақайдгирии Русия);
Cуд.

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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Пешниҳоди маълумоти ба кадастраи давлатии молумулки 
ғайриманқул ворид кардашудаХизматрасонии давлатӣ

Тавсифи кӯтоҳи хизматрасонӣ Маълумоте, ки дар кадастраи давлатии молумулки  
ғайриманқул мавҷуд аст, дастраси ҳамагон мебошад ва аз рӯи 
дархости ҳар кадом шахс метавонад пешниҳод гарадад.

Маълумоте, ки дар кадастраи давлатии молумулки  
ғайриманқул мавҷуд аст, дастраси ҳамагон мебошад ва аз рӯи 
дархости ҳар кадом шахс метавонад пешниҳод гарадад.

Кадом гурӯҳи аҳолӣ 
метавонанд 
хизматрасониро бигиранд?

Шахсан;
Шахси ваколатдор аз рӯи ваколатнома 

Ки метавонад барои 
гирифтани хизматрасонӣ 
муроҷиат намояд?

Раёсати хадамоти давлатии Федералӣ, кадастра ва 
харитасозии (Бақайдгирии Русия) кишвари Перм

Ки хизматрасониро 
пешниҳод менамояд?

Ҳа.Дар куҷо метавон 
хизматрасониро гирифт ?

Ҳа.

Ҳа.

Оё ҳуҷҷатҳоро барои 
гирифтани хизматрасонӣ бо 
почта ирсол намудан 
мумкин аст?

Оё хизматрасониро дар МФМ 
гирифтан имкон дорад?

Ҳа. Ба воситаи сомонаи Бақайдгирии Русия.Оё хизматрасониро ба 
воситаи шабакаи Интернет 
гирифтан мумкин аст?

Дархост оиди пешниҳод намудани маълумот; 
ва /ё дархост барои пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷат, ки дар асоси он 
маълумот оиди объекти ғайриманқул ба кадастраи давлатии 
молумулки ғайриманқул ворид карда шудааст;
Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи арзкунанда барои гирифтани 
маълумоте, ки дастрасии онҳо аз ҷониби қонунгузории Русия 
маҳдуд карда шудааст; 
расид оиди пардохти боҷи давлатӣ (ихтиёрӣ).

Кадом ҳуҷҷатҳоро бояд 
пешниҳод намуд?

Аз 150 рубл то  2400 рубл – вобаста аз намуди маълумот, 
гурӯҳи арзкунанда (шахси воқеъӣ ва ё ҳуқуқӣ), усули 
гирифтан (қоғазӣ ва ё электронӣ). 

Арзиши хизматрасонӣ
(боҷи давлатӣ) 

5 рӯзи корӣ; 
15 рӯзи корӣ –нақшаи кадастравии ҳудуд.

Мӯҳлатҳои  пешниҳоди 
хизаматрасонӣ

Аз рӯи кадом асосҳо 
метавонанд аз 
хизматрасонӣ даст кашанд?

Пешниҳоди маълумоти дархостшаванда аз ҷониби қонуни 
федералӣ иҷозат дода намешавад.

Оиди пеҳниҳоди 
хизматрасонӣ ба ки метавон 
шикоят намуд?

Шӯъбаи филиали МФДБ «ПФК Бақайдгирии Русия» кишвари 
Перм аз рӯи ноҳияи мунисипалӣ.
Раёсати хадамоти Федералии давлатии бақайдгирӣ, кадастра 
ва харитасозии (Бақайдгирии Русия) кишвари Перм
Хадамоти Федералии бақайдгирии давлатӣ, кадастра ва 
харитасозии (Бақайдгирии Русия)
суд.

ХАРИДОРӢ НАМУДАНИ МОЛУМУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ, АМВОЛ
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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

ШУМО СОҲИБИ ФАРЗАНД ШУДЕД

ҚОНУНИГАРДОНИИ ҲУҶҶАТҲО ВА ГУЗОШТАНИ АПОСТИЛ

БЕМОРӢ (ҲИФЗИ САЛОМАТӢ)

РАСИДАН БА СИННУ СОЛИ НАФАҚАВӢ

ИШТИРОКЧИИ ҲАРАКАТИ РОҲ МЕГАРДЕМ

ДАР ОИЛА МАКТАБХОН

МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС

Хизматрасониҳои давлатӣ ва мунисипалӣ барои муҳоҷирон
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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

ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ /  ПАРДОХТИ АНДОЗ

ХАРИДОРӢ НАМУДАНИ МОЛУМУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ, АМВОЛ

МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС



ШУМОРО БА ДИДАНИ ИНТЕРНЕТ
ЗАХИРАҲОИ МАРКАЗИ
ГРАНИРО ДАЪВАТ МЕКУНЕМ

http://grany-center.org – Сайти Маркази ГРАНИ. Ин медиакитобхона барои 
шаҳрвандони фаол, созмонҳои нотиҷоратӣ ва гуруҳҳои ибтикорӣ-огоҳии 
эълонҳо, тақдимот ва пешниҳодҳои методӣ, маълумот дар бораи тарҳҳои 
воқеӣ, натиҷаҳои экспертизаҳои мустақили шаҳрванди, мониторингҳо ва 
таҳқиқотҳо, ҳамчунин материалҳои зиёди позитсиониеке, огоҳномаи 
иҷтимоии фаоли шаҳр, минтақа, кишварро ташкил медиҳад, дар назар 
гирифта шуда аст.

 – лоиҳаи “Давлати муосир-муҳоҷири 
босавод”и Маркази ГРАНИ. Сайт барои беҳтар ошно шудан бо системаи 
расонидани хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ дар Россияро медиҳад, 
ҳамчунин имкони медиҳад, ки муҳоҷирон равеши дар бораи гирифтани 
хадамоти гуногуни “қадам ба қадам”ро бедуни сарфҳои изофагӣ фаҳманд. 
Сайт дар чандин забони модарии муҳоҷирон дар дастрас аст.

http://hellocity.pro/ - блоги Маркази ГРАНИ дар бораи зиндагӣ дар шаҳр 
«HelloCity».
Ибтикорҳои сермаҳсули шаҳрӣ, сервисҳо, ҷоҳои “сеюм”, лоиҳаҳо ва ақдом, 
ғояҳои актуал ва муҳим – ҳамаи инҳо дар блог тасвир ва нишон дода шуда аст.

http://migrant.grany-center.org
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