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Баспасөз хабарламасы 

Қазақстандағы  Франция  Елшілігі  және  Қазақстандағы  Швейцария  Елшілігі,  сонымен  қатар 
Алматы қаласындағы Франция Бас Консулдығы бірігіп орнатқан қысқа мерзімге виза (ұлттық паспорттар 
иелеріне ең ұзақ мерзімі 3 айдан аспайтын уақытқа берілетін  С визасы/ Шенген визасы) беру аясында 
ынтымақтастық (айқыш өкіклдік) жайында келісімнің 2011 жылғы қазанның 3 күнінен бастап күшіне 
енетінін хабарлауды өзіне мәртебе санайды.  

Франция  мен  Швейцария  арасындағы  аталмыш  екі-жақты  келісімнің  мақсаты  –  Швейцария 
немесе  Францияға  барғысы  келетін  Қазақстан  Республикасы  азаматтарына  олардың  Қазақстан 
территориясында тұрғылықты орындарынан өте қашық кетпеуіне қол жеткізу арқылы виза алу үрдісін 
жеңілдету. Территориялық шектеуі бар визаны беру сәйкес өкілдіктің ерекше құзыретіне жатады.    

Дүйсенбі, 2011 жылғы қазанның 3 күнінен бастап келесі облыстарда тұратын Франция немесе 
Швейцарияға барғысы келетін тұлғалар: 

-  Ақмола  облысы  (Астана),  Қарағанды  облысы,  Шығыс-Қазақстан  облысы  (Өскемен), 
Павлодар  облысы,  Солтүстік-Қазақстан  облысы  (Петропавловск),  Қостанай  облысы,  Ақтөбе 
облысы, Батыс-Қазақстан облысы (Орал), Атырау облысы және Манғыстау облысы (Ақтау), 

виза алуға  арыздарын Астана қаласындағы Швейцария Елшілігіне тапсыруы тиіс. 

-  ал  келесі  облыстарда  туратын  тұлғалар:  Алматы  облысы,  Жамбыл  облысы  (Тараз), 
Оңтүстік-Қазақстан облысы (Шымкент) және Қызылорда облысы,

Швейцария визалары үшін  кейбір виза категорияларынан (халықаралық конференцияда қатысу үшін 
алынатын виза,  оқу визасы,  емделуге алынатын виза)  басқа визаларды алуға арыздарын Алматы 
қаласындағы Франция Бас Консулдығына тапсыруы тиіс.

Мысалы: 

- Алматы қаласында тұратын Швейцарияға барғысы келетін тұлғаға визаға арызын тапсыру үшін 
Астана  қаласына  келуінің  қажеті  жоқ,  себебі  ол  бұл  рәсімді  Алматы  қаласындағы  Франция  Бас 
Консулдығында жүзеге асыра алады. 

- Қостанай қаласында тұратын Францияға барғысы келетін тұлғаға визаға арызын тапсыру үшін 
Алматы  қаласына  келуінің  қажеті  жоқ,  себебі  ол  бұл  рәсімді  Астана  қаласындағы  Швейцария 
Елшілігінде жүзеге асыра алады.   

Екі-жақты  келісім  жайында  толығырақ  ақпаратты  қыркүйек  айының  аяғында  Швейцария 
Елшілігінің  (www  .  eda  .  admin  .  ch  /  astana  )  және  Франция  Бас  Консулдығының  веб-сайттарынан 
(www  .  ambafrance  -  kz  .  org  /  Consulat  -  general  -  a  -  Almaty  ) алуға болады.

http://www.ambafrance-kz.org/Consulat-general-a-Almaty
http://www.eda.admin.ch/astana

