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Россия Федерациясенә килгән чит ил 

гражданнарына һәм гражданлыгы 

булмаган затларга Татарстан 

Республикасында вакытлыча яшәүгә 

рөхсәт яки яшәүгә рөхсәт, яки эшләүгә 

рөхсәт алу яисә патент алу (яңадан 

рәсмиләштерү) өчен медицина тикшерүен 

үткәрүне (шул исәптән «бер тәрәзә» 

принцибы буенча) оештыру турында 

 

 

«Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге турында» 1999 ел, 30 март, 

ФЗ-52 нче, «Россия Федерациясендә чит ил гражданнарының хокукый хәле 

турында» 2002 ел, 25 июль, ФЗ-115 нче, «Россия Федерациясендә кеше иммунитеты 

җиткелексезлеге вирусы (ВИЧ-инфекция) китереп чыгара торган авыру таралуны 

кисәтү турында» 1995 ел, 30 март, ФЗ-38 нче федераль законнарны, Россия 

Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының «Әйләнә-тирәдәгеләргә 

куркыныч тудыра торган, чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган 

затларга Россия Федерациясендә вакытлыча яшәүгә рөхсәтнамә, яки торуга рөхсәт, 

яки патент, яки эшләү өчен рөхсәтнамә бирүдән баш тарту яисә аларны гамәлдән 

чыгару өчен нигез булып торган йогышлы авырулар исемлеген, шулай ук аларның 

булуын яки булмавын раслау тәртибен, әлеге авыруларның булуы (булмавы) 

турында медицина бәяләмәсе формаларын раслау хакында» 2015 ел, 29 июнь, 384н 

боерыгын, Россия Федерациясенең Баш дәүләт санитария табибының «Чит ил 

гражданнарын медицина тикшерүен оештыру турында» 2007 ел, 14 декабрь, 86 нчы 

карарын тормышка ашыру һәм  Россия Федерациясенә килгән чит ил 

гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга медицина тикшерүе үткәрү 

процессын администрацияләү өлкәсендә бурычларны нәтиҗәле хәл итү 

максатларындаТатарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

1. Түбәндәгеләрне расларга (карарга теркәлә): 

Россия Федерациясенә килгән чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы 

булмаган затларга Татарстан Республикасында вакытлыча яшәүгә рөхсәт яки яшәүгә 
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рөхсәт, яки эшләүгә рөхсәт алу яисә патент алу (яңадан рәсмиләштерү) өчен 

медицина тикшерүен үткәрүне (шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча) гамәлгә 

ашыруга вәкаләтле медицина оешмалары исемлеген; 

Россия Федерациясенә килгән чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы 

булмаган затларга Татарстан Республикасында вакытлыча яшәүгә рөхсәт яки яшәүгә 

рөхсәт, яки эшләүгә рөхсәт алу яисә патент алу (яңадан рәсмиләштерү) өчен 

медицина тикшерүен үткәрүне (шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча)гамәлгә 

ашыру тәртибен. 

2. Чит ил гражданнары белән хезмәт килешүе төзегән эш бирүчеләргә һәм 

(яки) эшләр (хезмәтләр) заказчыларына түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 

халыкның санитария-эпидемиология иминлеген саклау өлкәсендә законнарны 

саклау буенча, чит ил эшчеләрененең яшәү, туклану, су белән тәэмин итүнең тиешле 

санитария-гигиена шартларын булдыру буенча нәтиҗәле чаралар күрергә; 

Кулланучылар хокукларын һәм кеше иминлеген яклау өлкәсендә күзәтчелек 

буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенә 

чит ил эшчеләре арасында йогышлы авырулар теркәлгән очракта аларның гамәлдәге 

тору урыннары, туклану һәм су белән тәэмин ителешләрен оештыру турында 

объектив мәгълүматларны тапшырырга; 

чит ил эшчеләре арасында йогышлы авырулар теркәлгән очракта аларның эш 

урыны һәм яшәү урыны буенча профилактик һәм эпидемиягә каршы чаралар 

үткәрүгә ассигнованиеләр бүлеп бирү кирәклеген күздә тотарга; 

чит ил гражданнарын азык-төлек продуктларын һәм эчә торган суны 

җитештерү, саклау, транспортлау һәм сату, балалар тәрбияләү һәм укыту, халыкка 

медицина,  коммуналь һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтү белән бәйле эшчәнлеккә 

җәлеп иткәндә аларга билгеләнгән тәртиптә гигиена әзерлеге һәм медицин тикшерүе 

үткәрүне оештырырга. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга 

медицина тикшерүен оештыру турында» 2012 ел, 13 гыйнвар, 17 нче карары үз 

көчен югалткан дип танырга. 

4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2018 ел, 13 июнь, 469 нчы   

карары белән расланды 

 

 

Россия Федерациясенә килгән чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган 

затларга Татарстан Республикасында вакытлыча яшәүгә рөхсәт яки яшәүгә рөхсәт, 

яки эшләүгә рөхсәт алу яисә патент алу (яңадан рәсмиләштерү) өчен медицина 

тикшерүен үткәрүне (шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча) гамәлгә ашыруга 

вәкаләтле медицина оешмалары исемлеге 

 

1. «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика 

тире-венерология клиник диспансеры» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе. 

2. «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Туберкулезга каршы республика клиник диспансеры» дәүләт автоном сәламәтлек 

саклау учреждениесе. 

3. «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының СПИДка 

һәм йогышлы авыруларга каршы көрәш һәм профилактика буенча республика 

үзәге» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе.  

4. «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика 

наркология диспансеры» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе.  

5. «Чит ил гражданнарын медицина тикшерүе республика үзәге» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.  

 

 

_______________________________________ 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2018 ел, 13 июнь, 469 нчы   

карары белән расланды 

 

 

Россия Федерациясенә килгән чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган 

затларга Татарстан Республикасында вакытлыча яшәүгә рөхсәт яки яшәүгә рөхсәт, 

яки эшләүгә рөхсәт алу яисә патент алу (яңадан рәсмиләштерү) өчен медицина 

тикшерүен үткәрүне (шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча) гамәлгә ашыру 

тәртибе 

 

1. Әлеге Россия Федерациясенә килгән чит ил гражданнарына һәм 

гражданлыгы булмаган затларга Татарстан Республикасында вакытлыча яшәүгә 

рөхсәт яки яшәүгә рөхсәт, яки эшләүгә рөхсәт алу яисә патент алу (яңадан 

рәсмиләштерү) өчен медицина тикшерүен үткәрүне (шул исәптән «бер тәрәзә» 

принцибы буенча) гамәлгә ашыру тәртибе (алга таба – Тәртип) Татарстан 

Республикасында санитария-эпидемиология иминлеген тәэмин итү максатларында 

эшләнде.  

Тәртипне тормышка ашыру буенча багланышларда түбәндәгеләр катнаша: 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы;  

Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы (килешү буенча); 

Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген саклау өлкәсендә 

күзәтчелек итү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 

идарәсе (килешү буенча); 

«Татарстан Республикасында (Татарстан) Гигиена һәм эпидемиология үзәге» 

федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесе (килешү буенча); 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының медицина 

оешмалары; 

чит ил гражданнарын һәм гражданлыгы булмаган затларны эш өчен җәлеп 

итүче оешмалар (килешү буенча); 

«бер тәрәзә» принцибы буенча чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы 

булмаган затларга медицина тикшерүен гамәлгә ашыруга вәкаләтле медицина 

оешмасы. 

Чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга медицина 

тикшерүе дәүләт медицина оешмаларында яки «бер тәрәзә» принцибы буенча чит ил 

гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга медицина тикшерүен гамәлгә 

ашыруга вәкаләтле медицина оешмасында гамәлгә ашырыла.  

2. «Бер тәрәзә» принцибы буенча чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы 

булмаган затларга медицина тикшерүе үткәрүгә вәкаләтле медицина оешмасы:  

2.1. Чит ил гражданын яки гражданлыгы булмаган затны түбәндәге 

документлар булганда кабул итүне гамәлгә ашыра:  

1) шәхесне таныклаучы документлар,  
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2) виза алуны таләп итмәгән тәртиптә Россия Федерациясенә килгән чит ил 

гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар өчен миграция картасы һәм аның 

күчермәләре (булганда),  

3) виза һәм аның күчермәләре (Россия Федерациясенә килгән чит ил 

гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар өчен);  

2.2. Табиб-белгечләр (нарколог, дерматовенеролог, фтизиатр, инфекционист) 

катнашында, флюорография тикшерүе һәм тикшерүнең лаборатория ысулларын 

үткәреп, шул исәптән кеше организмында наркотик чаралар, психотроп матдәләр 

һәм аларның метаболитлар булуга химик-токсикологик тикшеренүләр үткәреп, 

әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган наркомания һәм йогышлы 

авыруларны ачыклау өчен чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган 

затларга медицина тикшерүе үткәрү өчен «бер тәрәзә» принцибын тормышка 

ашыра;  

2.3. Лаборатория тикшерүләре үткәрүгә (сифилис, ВИЧ, лепра) «Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика тире-венерология 

клиник диспансеры» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе белән 

шартнамә төзи; 

2.4.  Чит ил гражданына һәм (яки) гражданлыгы булмаган затка әлеге чит ил 

гражданының наркомания авыруы булмауны раслый торган һәм кеше организмында 

наркотик чаралар, психотроп матдәләр һәм аларның метаболитлар булуга химик-

токсикологик тикшеренүләрне, әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган 

һәм чит ил гражданнарына һәм (яки) гражданлыгы булмаган затларга вакытлыча 

яшәүгә рөхсәт, яки яшәүгә рөхсәт, яки патент, яки Россия Федерациясендә эшләүгә 

рөхсәт бирүдән баш тарту яисә бетерү өчен нигез булган наркомания һәм йогышлы 

авыруларны ачыклауны үз эченә алган медицина тикшерүе нәтиҗәләре буенча 

бирелгән документлар, шулай ук әлеге чит ил гражданында һәм (яки) гражданлыгы 

булмаган затта кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ-инфекция) китереп чыгарган 

авыру юклыгы турында сертификат бирүне гамәлгә ашыра.  

Әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган һәм чит ил гражданнарына 

һәм (яки) гражданлыгы булмаган затларга вакытлыча яшәүгә рөхсәт, яки яшәүгә 

рөхсәт, яки патент, яки Россия Федерациясендә эшләүгә рөхсәт бирүдән баш тарту 

яисә бетерү өчен нигез булган йогышлы авырулар барлыгы (юклыгы) турында 

медицина бәяләмәсенең бер нөсхәсе чит ил гражданына Татарстан Республикасы 

буенча Эчке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре буенча идарәсенә 

тапшыру өчен бирелә; 

2.5. Сифилис, туберкулез, лепра, ВИЧ-инфекция, наркомания барлыгына шик 

булган затлар билгеле булганда чит ил гражданын һәм (яки) гражданлыгы булмаган 

затны, шул исәптән контактта булган затларны законнарда билгеләнгән тәртиптә 

дәүләт медицина оешмасына тикшеренеп бетү һәм дәвалану өчен (диагноз 

куйганнан соң 24 сәгать эчендә) җибәрүне оештыра;  

2.6. Атна саен, Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының 

миграция мәсьәләләре буенча идарәсенә чит ил гражданнарында һәм (яки) 

гражданлыгы булмаган затларда әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган 

наркомания һәм (яки) йогышлы авырулар табылу фактлары турында мәгълүмат 

җибәрә; 
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2.7. Чит ил гражданнарында һәм (яки) гражданлыгы булмаган затларда 

әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган наркомания һәм (яки) йогышлы 

авырулар булуга медицина тикшерүе мәгълүматлары базасын формалаштыра;  

2.8. Чит ил гражданнарында һәм гражданлыгы булмаган затларда йогышлы 

авырулар булу, йогышлы авыруларны тудыручыларга ия булу яки йогышлы авыру 

шиге булуның һәр очрагы турында билгеләнгән тәртиптә «Татарстан 

Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге» федераль бюджет 

сәламәтлек саклау  учреждениесенә ашыгыч хәбәрнамә тапшыра;  

2.9. Ай саен, билгеләнгән вакытларда «Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгының Республика тире-венерология клиник диспансеры» дәүләт 

автоном сәламәтлек саклау учреждениесенә әлеге тәртипкә кушымта нигезендә 

медицина тикшерүе үткән чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар 

саны һәм ачыкланган авырулар турында мәгълүматлар тапшыра.  

3. «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика 

тире-венерология клиник диспансеры» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе: 

3.1. Лаборатория тикшерүләре (сифилиска, ВИЧка) үткәрүне, шул исәптән 

«бер тәрәзә» принцибы буенча чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган 

затларга медицина тикшерүе үткәрүгә вәкаләтле медицина оешмасы белән, табиб-

дерматовенеролог тикшерүен тәэмин итә; 

3.2. Чит ил гражданына һәм (яки) гражданлыгы булмаган затка әлеге чит ил 

гражданының наркомания авыруы булмауны раслый торган һәм кеше организмында 

наркотик чаралар, психотроп матдәләр һәм аларның метаболитлар булуга химик-

токсикологик тикшеренүләрне, әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган 

һәм чит ил гражданнарына һәм (яки) гражданлыгы булмаган затларга вакытлыча 

яшәүгә рөхсәт, яки яшәүгә рөхсәт, яки патент, яки Россия Федерациясендә эшләүгә 

рөхсәт бирүдән баш тарту яисә бетерү өчен нигез булган наркомания һәм йогышлы 

авыруларны ачыклауны үз эченә алган медицина тикшерүе нәтиҗәләре буенча 

бирелгән документлар, шулай ук әлеге чит ил гражданында һәм (яки) гражданлыгы 

булмаган затта кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ-инфекция) китереп чыгарган 

авыру юклыгын раслый торган документлар бирүне гамәлгә ашыра.  

Әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган һәм чит ил гражданнарына 

һәм (яки) гражданлыгы булмаган затларга вакытлыча яшәүгә рөхсәт, яки яшәүгә 

рөхсәт, яки патент, яки Россия Федерациясендә эшләүгә рөхсәт бирүдән баш тарту 

яисә бетерү өчен нигез булган йогышлы авырулар барлыгы (юклыгы) турында 

медицина бәяләмәсенең бер нөсхәсе чит ил гражданына Татарстан Республикасы 

буенча Эчке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре буенча идарәсенә 

тапшыру өчен бирелә;  

3.3. Кан анализлары нәтиҗәләре сифилиска, ВИЧка уңай булган мәгълүматлар 

базасын мониторинглау юлы белән «бер тәрәзә» принцибы буенча чит ил 

гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга медицина тикшерүе үткәрүгә 

вәкаләтле медицина оешмасына мөрәҗәгать иткән чит ил гражданнарында һәм 

гражданлыгы булмаган затларда авыру бурлыкны таныклауны гамәлгә ашыру 

сыйфатын контрольдә тотуны, хисап формаларын анализлауны тәэмин итә; 
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3.4. Чит ил гражданнарында һәм гражданлыгы булмаган затларда әйләнә-

тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган йогышлы авырулар билгеле булган 

очракта беренчел эпидемиягә каршы чараларны, зарарлану чыганагын, 

контактларны һәм аларны тикшерүне үз эченә алган профилактик һәм эпидемиягә 

каршы чаралар үткәрүне оештыра; 

3.5. Ай саен, билгеләнгән вакытларда әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә  

медицина тикшерүе үткән чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар 

саны һәм ачыкланган авырулар турында мәгълүматларны Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына тапшыра; 

3.6.  Яшәргә рөхсәт итү кирәкмәве турында карар проектын әзерләү өчен яки 

туберкулез яки сифилис ачыкланганда чит ил гражданын дәвалау үткәрүнең 

максатка ярашлы булуы турында карар кабул итү буенча ведомствоара комиссия 

тарафыннан чит ил гражданын дәвалау үткәрүнең максатка ярашлы булуы турында 

мәсьәләне карап тикшерү өчен мәҗбүри документлар пакетын Кулланучылар 

хокукларын һәм кеше иминлеген яклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль 

хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенә тапшыра; 

3.7. Агымдагы айның 27сенә кадәр әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә  

вәкаләтле медицина оешмасына медицина тикшерүе үткән чит ил гражданнары һәм 

гражданлыгы булмаган затлар саны һәм ачыкланган авырулар турында 

мәгълүматларны Кулланучылар хокукларын һәм кеше иминлеген яклау өлкәсендә 

күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 

идарәсенә тапшыра.  

4.  «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

Туберкулезга каршы республика клиник диспансеры», «Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгының СПИДка һәм йогышлы авыруларга каршы 

көрәш һәм профилактика бу енча республика үзәге», «Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика наркология диспансеры» дәүләт 

автоном сәламәтлек саклау учреждениеләре:  

4.1. Кеше организмында наркотик чаралар, психотроп матдәләр һәм аларның 

метаболитлар булуга химик-токсикологик тикшеренүләрне, әйләнә-тирәдәгеләр 

өчен куркыныч тудыра торган һәм чит ил гражданнарына һәм (яки) гражданлыгы 

булмаган затларга вакытлыча яшәүгә рөхсәт, яки яшәүгә рөхсәт, яки патент, яки 

Россия Федерациясендә эшләүгә рөхсәт бирүдән баш тарту яисә бетерү өчен нигез 

булган йогышлы авырулар булуга химик-токсикологик тикшерүне үз эченә алган 

эшчәнлекнең профильле төрләре нигезендә чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы 

булмаган затларга медицина тикшерүен гамәлгә ашыра; 

4.2. Чит ил гражданнарында һәм гражданлыгы булмаган затларда әйләнә-

тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган йогышлы авырулар билгеле булган 

очракта беренчел эпидемиягә каршы чараларны, зарарлану чыганагын, 

контактларны һәм аларны тикшерүне үз эченә алган профилактик һәм эпидемиягә 

каршы чаралар үткәрүне оештыра; 

4.3. Чит ил гражданына һәм (яки) гражданлыгы булмаган затка әлеге чит ил 

гражданының наркомания авыруы булмауны раслый торган һәм кеше организмында 

наркотик чаралар, психотроп матдәләр һәм аларның метаболитлар булуга химик-

токсикологик тикшеренүләрне, әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган 
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һәм чит ил гражданнарына һәм (яки) гражданлыгы булмаган затларга вакытлыча 

яшәүгә рөхсәт, яки яшәүгә рөхсәт, яки патент, яки Россия Федерациясендә эшләүгә 

рөхсәт бирүдән баш тарту яисә бетерү өчен нигез булган наркомания һәм йогышлы 

авыруларны ачыклауны үз эченә алган медицина каравы нәтиҗәләре буенча 

бирелгән документлар, шулай ук әлеге чит ил гражданында һәм (яки) гражданлыгы 

булмаган затта кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ-инфекция) китереп чыгарган 

авыру юклыгын раслый торган документлар бирү өчен медицина тикшерүе 

нәтиҗәләре буенча пациентны «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Республика тире-венерология клиник диспансеры» дәүләт 

автоном сәламәтлек саклау учреждениесенә җибәрә. 

5. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы (килешү буенча):  

5.1. Наркомания авыруы һәм әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра 

торган йогышлы авырулар барлыгы медицина тикшерүен гамәлгә ашырырга 

вәкаләтле медицина оешмалары (алга таба – медицина оешмасы) турында чит ил 

гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга мәгълүмат бирә 

5.2. Профилактик һәм эпидемиягә каршы чаралар үткәрү өчен Кулланучылар 

хокукларын яклау һәм кеше иминлеген саклау өлкәсендә күзәтчелек итү федераль 

хезмәтенең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсе соратуы буенча 

әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган  наркомания аврулары һәм (яки) 

йогышлы авырулар ачыкланган чит ил гражданнарын һәм (яки) гражданлыгы 

булмаган затларны миграция исәбенә кую адресы турында мәгълүматны һәм 

аларның гамәлдә тору яисә яшәү урыны турында мәгълүматны (андый мәгълүмат 

булганда) тапшыра;  

5.3. Чит ил гражданы яки гражданлыгы булмаган зат наркомания белән 

авырган яисә әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган  йогышлы 

авыруның берсе белән җәфаланган очракларда Россия Федерациясендә вакытлыча 

яшәүгә рөхсәт, яшәүгә рөхсәт, эшләүгә рөхсәт яки патент бирүдән баш тарту яисә 

элек бирелгән рөхсәтләрне бетерү турында карар кабул итү хакында мәсьәләне 

карап тикшерә; 

5.4. Агымдагы айның 27сенә кадәр Россия Федерациясеннән читкә чыгу белән 

бәйле миграция исәбеннән төшерелгән (шул исәптән административ рәвештә Россия 

Федерациясеннән читкә чыгарылган) һәм (яки) аларда наркомания авыруы яисә 

әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган  йогышлы авыру ачыклану  белән 

бәйле Россия Федерациясендә вакытлыча яшәүгә рөхсәт, яшәүгә рөхсәт, эшләүгә 

рөхсәт яки патент бирүдән баш тарту яисә элек бирелгән рөхсәтләрне бетерү 

турында карар кабул ителгән чит ил гражданнары яки гражданлыгы булмаган затлар 

турында мәгълүматны Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген саклау 

өлкәсендә күзәтчелек итү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы (Татарстан) 

буенча идарәсенә тапшыра; 

5.5. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген саклау өлкәсендә 

күзәтчелек итү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 

идарәсенә һәм Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгына чит 

ил гражданнарында яки гражданлыгы булмаган затларда әйләнә-тирәдәгеләр өчен 

куркыныч тудыра торган  йогышлы авыру ачыклану  очрагында аларның яшәү 
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урыны буенча эпидемиягә каршы чаралар оештыруда һәм үткәрүдә булышлык 

күрсәтә.  

6. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген саклау өлкәсендә 

күзәтчелек итү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 

идарәсе (килешү буенча):  

6.1. Чит ил гражданнарына яки гражданлыгы булмаган затларга эш бирүче 

оешмалар тарафыннан Татарстан Республикасы халкының санитария-

эпидемиология иминлеген тәэмин итү өлкәсендә алар өчен тиешле яшәү, туклану, 

хезмәт эшчәнлеге шартлары тудыру буенча Россия Федерациясе законнары 

таләпләрен үтәүгә күзәтчелекне һәм контрольдә тотуны гамәлгә ашыра;  

6.2. Әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган һәм вакытлыча яшәүгә 

рөхсәт, яшәүгә рөхсәт, эшләүгә рөхсәт яки патент бирүдән (яңадан 

рәсмиләштерүдән)  баш тарту яисә элек бирелгән рөхсәтләрне бетерү өчен нигез 

булган йогышлы авыру ачыклану белән бәйле Россия Федерациясе территориясен 

ташлап киткән чит ил гражданнары яки гражданлыгы булмаган затлар исәбен алуны 

тәэмин итә.  

7. «Татарстан Республикасында (Татарстан) Гигиена һәм эпидемиология 

үзәге» федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесе:  

7.1. Билгеләнгән тәртиптә чит ил гражданнарында һәм гражданлыгы булмаган 

затларда йогышлы авыруларны яки йогышлы авыруларны тудыручыларга ия булу 

яки йогышлы авыру шиге булуны исәпкә алу үткәрә; 

7.2. Ачыкланган йогышлы авырулар турында әлеге Тәртипкә кушымта 

нигезендә Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген саклау өлкәсендә 

күзәтчелек итү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 

идарәсенә, Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының миграция 

мәсьәләләре буенча идарәсенә, шулай ук эш бирүчеләргә мәгълүматлар тапшыруны 

гамәлгә ашыра;  

7.3. Чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар эшчәнлекләре 

азык-төлек продуктларын һәм эчә торган су җитештерү, саклау, транспортлау һәм 

сату, балалар тәрбияләү һәм укыту, халыкка медицина, коммуналь  һәм көнкүреш 

хезмәтләре күрсәтү белән бәйле оешмаларда һәм предприятеләрдә  эшләүгә рөхсәт 

алганда гигиена әзерлеге үткәрүне гамәлгә ашыра;  

7.4. Чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар арасында 

ачыкланган очракта йогышлы авырулар чыганакларында эпеидемиягә каршы 

чаралар үткәрүне тикшерүдә тотуны гамәлгә ашыра.  

 

 

 
 



Россия Федерациясенә килгән чит ил 

гражданнарына һәм гражданлыгы 

булмаган затларга Татарстан 

Республикасында вакытлыча яшәүгә 

рөхсәт яки яшәүгә рөхсәт, яки эшләүгә 

рөхсәт алу яисә патент алу (яңадан 

рәсмиләштерү) өчен медицина тикшерүен 

үткәрүне (шул исәптән «бер тәрәзә» 

принцибы буенча) гамәлгә ашыру 

тәртибенә кушымта 

 

 

20 ____ елның  ______аена 

Татарстан Республикасы территорисенә килгән чит ил гражданнары һәм 

гражданлыгы булмаган затларда ачыкланган әйләнә-тирәдәгеләр өчен куркыныч 

тудыра торган йогышлы авырулар, шул исәптән кеше иммунодефициты вирусы 

китереп чыгарган (ВИЧ-инфекция) авырулар һәм  наркомания авырулары саны 

турында мәгълүматлар (үсә баручы йомгак белән) 

 

 

Әйләнә-тирәдәгеләр өчен 
куркыныч тудыра торган 
йогышлы авырулар, шул 

исәптән кеше 
иммунодефициты вирусы 
китереп чыгарган (ВИЧ-
инфекция) авырулар һәм  
наркомания авырулары 

исеме 

Медицина 
тикшерүе 

узган затлар 
саны  

 

Авыру 
очраклары 

билгеле 
булган 

(абсолют 
сан) 

Хастахан
әгә 

салынган 

Татарстан 
Республикасы 
буенча Эчке 

эшләр 
министрлыгын
ың миграция 
мәсьәләләре 

буенча 
идарәсенә 

хәбәр ителгән 
очраклар саны 

Кеше иммунодефициты 
вирусы китереп чыгарган 
(ВИЧ-инфекция)  

    

Кеше иммунодефициты 
вирусы китереп чыгарган 
(ВИЧ-инфекция)  
симптомсыз йогышлы статус  

    

Лепра (Гансен авыруы)     

Туберкулез     
Сифилис     

Наркомания белән авыру 
 

    

 

_______________________________________ 

 


