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Інформаційний путівник по Кіпру
Цей путівник розроблений у рамках проекту
(Захід A2, Європейський фонд інтеграції громадян третіх країн, річна
програма 2012 р.).

Путівник створений виключно в інформаційних цілях, і його вміст не
передбачає надання жодних прав. Партнери проекту доклали всіх зусиль,
щоб включити в путівник правильну, достовірну й неупереджену інформацію,
проте не гарантують її повну точність і вичерпність. Дані, що ввійшли до
інформаційного путівника по Кіпру, були отримані з надійних джерел, зокрема
від Кіпрської туристичної організації, Відділу преси та інформації, міністерств,
органів державної влади та неурядових організацій. Уся інформація, що
міститься в цьому путівнику, може змінюватися без попередження. Усі дані
цього посібника були затверджені в період із січня по лютий 2014 р. Отже,
підтвердження достовірності інформації можна отримати у відповідних
органах. Інформаційний путівник по Кіпру надається лише для інформації й за
жодних умов не матиме юридичної сили. Європейський фонд інтеграції громадян
третіх країн, Республіка Кіпр, INNOVADE LI LTD, CARDET LTD або контактний чи
відповідальний орган не несуть відповідальності за будь-які неточності, які
може містити цей посібник, а також за прямі або непрямі збитки, що можуть
стати наслідком оприлюднення цієї інформації.

Передмова
Представлення цього путівника — велика честь, оскільки він покликаний
надати громадянам третіх країн загальну інформацію про Кіпр, зокрема
про культуру країни, рівень зайнятості та професійного розвитку,
фінанси, охорону здоров’я та освіту. Під час підготовки путівника
було розглянуто та проаналізовано надійні джерела як місцевого,
так і загальноєвропейського рівня. Команда проекту сподівається,
що путівник сприятиме розумінню суспільства Кіпру та полегшенню
інтеграційного процесу. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім,
хто працював над цим проектом і доклав зусиль для його успішного
втілення.

Александрос Келверіс,
Сектор Фонду солідарності (відповідальний орган),
Міністерство внутрішніх справ, Республіка Кіпр
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Вступ
Це видання містить загальну інформацію про Кіпр, що сприятиме
полегшенню інтеграції громадян третіх країн у суспільство Кіпру та
місцевий ринок праці. Інформаційний путівник по Кіпру розроблений
з метою укріплення взаємної поваги та визнання між громадянами третіх
країн і місцевим суспільством, коли йдеться про повсякденні справи,
права та обов’язки. Основним призначенням путівника є сприяння
всебічній участі громадян третіх країн в економічному, соціальному та
культурному житті Кіпру.
Інформаційний путівник по Кіпру складається з таких розділів:
1. Географія Кіпру. Розділ містить інформацію про географію,
клімат і природне середовище Кіпру. До нього також входять
демографічні дані та стисла інформація про головні міста.
2. Історія. У хронологічному порядку подаються події з історії
Кіпру із прадавніх часів до наших днів.
3. Культура. Подано огляд важливих елементів культури, звичаїв
і традицій Кіпру.
4. Політична система. У розділі наведено інформацію про
політичну систему Кіпру та процеси громадської участі, а також
висвітлено питання, пов’язані із членством у Євросоюзі.
5. Економіка. Подано інформацію про економіку Кіпру
з акцентом на банківській і податковій системах; розглянуто
питання, пов’язані з банківською системою, важливі для
громадян третіх країн.
6. Працевлаштування та трудові відносини. Розділ містить
огляд місцевого ринку праці; увага приділяється типам
працевлаштування та державним органам, відповідальним за
громадян третіх країн, трудові відносини та статус резидента.
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7. Освіта. Надано інформацію про основні права на освіту
громадян третіх країн під час перебування на Кіпрі; розглянуто
систему освіти Кіпру.
8. Система охорони здоров’я та служби соціального
страхування. У розділі представлено інформацію про систему
охорони здоров’я Кіпру, а також дані щодо прав і обов’язків
громадян третіх країн. Розглянуто питання, пов’язані з
послугами соціального страхування для громадян третіх країн.
9. Доступ до інфраструктури. Надається перелік комунальних
послуг, таких як водопостачання, електроенергія,
телекомунікаційні послуги, Інтернет, транспортні засоби та
поштові служби, а також інформація щодо користування
такими послугами.
10. Корисні контакти. Розділ містить контактну інформацію
корисних служб, органів і організацій.
Матеріал створено на базі інформаційних ресурсів компетентних
державних закладів і публікацій Відділу преси та інформації, офіційного
порталу Республіки Кіпр, Кіпрської туристичної організації та інших
організацій. Окрім того, було проведено низку інтерв’ю зі спеціалістами
відповідних галузей.
Інформаційний путівник по Кіпру розроблений консультаційною
фірмою INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu) спільно з міжнародним
центром дослідження та розвитку CARDET LTD (www.cardet.org).
Контактний і відповідальний орган — сектор Фонду солідарності
Міністерства внутрішніх справ Республіки Кіпр. Проект спільно
профінансовано Європейським фондом інтеграції громадян третіх країн
(95 %) і Республікою Кіпр (5 %).
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КІПР
Кіренія
Зона військової окупації Туреччиною

Като Піргос

Астромеритіс
Поліс

Фамагуста

Лакатамія
Латсія

Нікосія

Паралімні

Какопетрія
Арадіппу

Пейя

Дромолаксія

Пафос

Ларнака

Айя-Напа

Хірокітія
Гермасойя

Героскіпу
Піссурі

Лімасол
СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ

ТУРЕЧЧИНА
ГРЕЦІЯ

СИРІЯ

КІПР
ЛІВАН
ІЗРАЇЛЬ

ЄГИПЕТ
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Загальні відомості про країну
Офіційна назва

Республіка Кіпр

Населення

952.100 (2011)

Столиця

Нікосія

Площа

9251 кв. км

Клімат

- Середземноморський
- спекотне сухе літо та прохолодна зима
- середня температура: 19,2 °C (67 °F)
- середня відносна вологість: 61,7 %

Офіційні мови
Релігійні групи
Середня тривалість
життя
Імпорт
Експорт

грецька, турецька
- православні греки: 78 %
- мусульмани: 18 %
- мароніти, вірмени, римо-католики: 4 %
- чоловіки: 79,0 року (2011 р.)
- жінки: 82,9 року (2011 р.)
Споживчі товари, пально-мастильні матеріали, устаткування, транспортне
обладнання
Цитрусові, картопля, фармацевтичні препарати, цемент, одяг, оливкова олія та
маслини, молочна продукція

ВВП на душу населення

€20.500 (2012)

Валюта

Євро (EUR)

Обмінний курс

1 EUR = 1,3574 USD (лютий 2014 р.)

Код країни в Інтернеті

.cy та .eu (як член ЄС)

Телефонний код країни

+357

ВВП: Валовий внутрішній продукт — це ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених у країні за певний період
Загальні відомості про країну | 13

Географія

Географія
1.1 Географічне положення                                                                                                     
Кіпр — третій за розміром острів у Середземному морі після Сардинії
та Сицилії, його площа складає 9251 квадратний кілометр. Острів
розташований у північно-східній частині Середземного моря за 380 км
від Греції (острови Родос і Карпатос), 300 км на північ від Єгипту, 105 км
на захід від Сирії та 75 км на південь від Туреччини.

ЄВРОПА
ІТАЛІЯ

ТУРЕЧЧИНА

ГРЕЦІЯ

СИРІЯ

КІПР

ЛІВАН

ІЗРАЇЛЬ
ЛІВІЯ

АЗІЯ

ЄГИПЕТ

АФРИКА
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1.2 Погода. Клімат                                                                               
Клімат Кіпру — яскраво виражений середземноморський, із сухим літом
і дощовою теплою зимою. Рівень вологості протягом року коливається
від 60 до 95 %. Сонце на Кіпрі яскраво світить 11,5 годин на день у літні
місяці та 5,5 годин на день взимку. У наведеній далі таблиці показано
середню мінімальну та максимальну температуру в зимові та літні
місяці в різних частинах Кіпру.
Середні мінімальні та максимальні температури
Міста/
регіони

Середня мінімальна
температура взимку

Середня максимальна
температура влітку

Нікосія

23–10 οC

37–44 οC

Лімасол

22–12 οC

34–42 οC

Ларнака

22–11 οC

33–40 οC

Пафос

23–12 οC

30–35 οC

Продромос
(Троодос)

14–6 οC

27–35 οC

Фамагуста

21–11 °C

32–38 οC

1.3 Природне середовище                                                                                                        
На Кіпрі є два основних гірських масиви: гірська система Троодос, що
простягається вздовж південно-західного узбережжя острова, і гірський
хребет Пентадактилос на північному узбережжі. Найвища в масиві
Троодос гора Олімп сягає 1951 метра.
Рослинність Кіпру складається з численних видів рослин, як звичайних,
так і рідкісних. Поєднання розмаїтості та системності довкілля сприяє
збагаченню рослинного світу та обумовлює створення природних
заповідних зон, життєво важливих для деяких видів тварин, що живуть на
острові. Кіпрський муфлон, унікальна тварина, що належить до підвиду
гірського барана, є національним символом Кіпру й охороняється
законом острова.
18 | Путівник по Кіпру

Кіпрський муфлон
Фото: Кіпрська туристична
організація

1.4 Демографічна інформація                                                                            
Згідно Демографічного звіту 2011 року, підготованого статистичною
службою Республіки Кіпр, населення Кіпру станом на 2011 рік складало
952 100 осіб, серед яких:


684 000 осіб (71,8 % населення) визначили своє походження як
греки-кіпріоти, зокрема мароніти, вірмени та латини;



90 100 осіб (9,5 % населення) визначили своє походження як
турки-кіпріоти;



178 000 є громадянами Європи або «третіх країн», що
становить 18,7 % населення.

1.5 Міста. Округи                                                                                        
Кіпр поділений на 6 округів, що
адміністративних центрів. А саме:


Нікосія



Лімасол



Ларнака



Пафос



Фамагуста



Кіренія

носять

назви відповідних

Панорама Нікосії
Фото: Кіпрська туристична
організація

Кожен з округів очолений Головою адміністрації округу, підзвітним
Міністерству внутрішніх справ. Голова адміністрації координує дії всіх
міністерств свого округу.
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Нікосія
Нікосія — столиця Кіпру, розташована в центі острова. Це сучасний
центр торгівлі та бізнесу. У місті розташовані урядові заклади,
служби та органи. До таких належать палац Президента, Палата
представників, міністерства, іноземні посольства та консульства,
а також центри комунальних господарств і відділи, що можуть стати
в нагоді громадянам «третіх країн». Нікосія, відома своїм діловим
середовищем, також є місцем розташування головних офісів багатьох
міжнародних компаній. Населення муніципалітету Нікосія складає
54 452 особи, а загальна кількість мешканців округу Нікосія складає
близько 336 000 осіб (2011 р.).

Нікосія

Що варто відвідати
Вулиця Ледра. Здебільшого пішохідна вулиця Ледра, розташована
у старій частині Нікосії, — один із найжвавіших торговельних осередків
міста. Вона відрізняється безліччю торгових центів і ресторанів.
Національний парк Аталасса. Це величезний зелений простір на
південному сході столиці, населений представниками місцевої флори
та фауни. Парк використовується для досліджень у галузі лісництва та
селекції та слугує відмінним місцем для відпочинку.
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Вулиця Ледра
Фото: Кіпрська туристична
організація

Лімасол
Лімасол — друге за розміром місто на острові з населенням близько
100 468 осіб (лише в муніципалітеті Лімасол, тоді як населення всього
округу оцінюється приблизно у 241 300 мешканців). Лімасол є головним
туристичним центром Кіпру. Тут також розташований головний
порт острова. Окрім того, Лімасол — батьківщина основних винних
господарств Кіпру. Місто відоме завдяки двом найяскравішим святам на
острові: весняний карнавал, що святкується за стародавньою традицією,
і фестиваль вина, який проходить щороку у вересні.
Лімасол. Середньовічний
замок Колоссі
Фото: Кіпрська туристична
організація

Лімасол

Що варто відвідати
Середньовічний замок-музей Лімасола. Замок часів Середньовіччя,
збудований у XIII столітті, стоїть у центрі старого міста та славиться своєю
стриманою середньовічною архітектурою. Замок був реконструйований
як зовні, так і зсередини, з метою облаштування музею.
Міський сад. Розташований уздовж берегової лінії Лімасола, де щороку
у вересні проходить фестиваль вина.
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Ларнака
За оцінками місцевої влади населення міста становить 51 214 особи,
а кількість мешканців округу складає 146 300. Ларнака — місто на
узбережжі, відоме своєю мальовничою гаванню, пальмовою алеєю
Фінікудес уздовж узбережжя, а також своїми християнськими та
мусульманськими храмами, що становлять важливу частину історичного
й культурного надбання. У передмісті розташоване найбільше на
острові літовище — Міжнародний аеропорт Ларнака. До послуг туристів
і мешканців міста — відомий пляж Маккензі на схід від аеропорту.

Фламінго на Ларнакському
соляному озері, Алікі.
Фото: Кіпрська туристична
організація

Ларнака

Що варто відвідати
Ларнакське соляне озеро. Зграї перелітних птахів, зокрема фламінго,
зупиняються перепочити тут на своєму шляху. Неподалік від озера
стоїть мечеть Хала Султан Текке.
Пляж Фінікудес. Один із найпопулярніших пляжів Кіпру, щорічно
відвідуваний тисячами туристів. Прибережна зона, що має назву
Фінікудес, є візитною карткою міста та відома своїми ресторанами,
барами й тавернами. Саме тут влітку проходить триденний ларнакський
ярмарок Катаклізмос.
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Пляж Фінікудес
Фото: Відділ преси та інформації,
2010 р. (мультимедійна презентація)

Пафос
Муніципалітет Пафос лежить у південно-східній частині острова Кіпр і
налічує близько 32 844 мешканців. Населення округу складає приблизно
90 800 осіб. В античні часи Пафос протягом довгого періоду був столицею
острова. Національний аеропорт Пафос — другий за значенням у
країні. З огляду на розташування міста та віддаленість його від столиці
всі громадські служби мають тут відділи для кращого обслуговування
місцевих мешканців.

Пафос

Що варто відвідати

Петра-ту-Роміу
Фото: Кіпрська туристична
організація

Петра-ту-Роміу — скеля Афродіти. Петра-ту-Роміу розташована між
Лімасолом і Пафосом. Згідно з грецькими міфами, Афродіта, богиня
краси та кохання, вийшла з морської піни саме на цьому місці. Петрату-Роміу фігурує в легендах про візантійського героя Дігеніса Акріта,
який знищив кораблі сарацинів за допомогою величезного каменя, не
дозволивши їм потрапити на острів. Камінь залишився на місті до наших
днів, подарувавши місцевості її назву.
Національний парк Акамас. Парк вважається найкрасивішим місцем
Кіпру з найбагатшою флорою та фауною, де знаходять притулок
різноманітні види птахів і ссавців. Значна частина парку перебуває під
охороною Департаменту лісового господарства Кіпру.

Національний парк Акамас
Фото: Відділ преси та інформації
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Фамагуста
До турецького вторгнення 1974 року Фамагуста була найвідомішим
курортом Кіпру та найбільшим торгівельним центром острова.
Через турецьку окупацію місто Фамагуста та більша частина округу
не перебувають під контролем уряду Республіки Кіпр. Айя-Напа та
Протарас, розташовані на території Республіки Кіпр, стали популярними
туристичними центрами.

Морський краєвид — територія
Фамагусти
Фото: Кіпрська туристична
організація

Фамагуста

Що варто відвідати
Мис Греко. Також відомий як Каво Греко, мис був визнаний національним
природним парком і сьогодні являє собою охоронювану територію
унікальної природної краси з дивовижними скелями. Він розташований
на південному заході Кіпру, між Айя-Напою та Протарасом, і визнаний
ідеальним місцем для дайвінгу та дослідження мальовничих морських
глибин.
Мис Греко
Фото: Кіпрська туристична
організація
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Кіренія
Кіренія, розташована на північному узбережжі Кіпру, є найменшою із
шести округів острова. Гори Пентадактилос складають західну частину
гірського масиву Кіренії. Греки-кіпріоти були вимушені покинути місто
у 1974 році у зв’язку з турецьким вторгненням. Відтоді місто фактично
не перебуває під контролем уряду Республіки Кіпр.
Порт Кіренії
Фото: Відділ преси та інформації

Кіренія
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Історія

Історія
2.1 Вступ                                                                                              
Кіпр розташований на перетині трьох континентів: Азії, Африки та Європи.
Завдяки своєму географічному положенню між Сходом і Заходом Кіпр
із прадавніх часів був важливим стратегічним центром, через що й
піддавався численним навалам з боку інших націй і цивілізацій. У таблиці
наведено короткий огляд найважливіших періодів історії острова.
Короткий огляд періодів історії Кіпру
Дата

Період

8200–1050 рр. до
н. е.

Доісторичний
період

1050 р. до н. е. –
330 р. н. е.

Геометричний,
Архаїчний,
Класичний,
Елліністичний
і Римський
періоди

330–1191 рр. н. е.

Візантійський
період

1191–1489 рр. н. е.

Франкський
період

1489–1571 рр. н. е.

Венеціанське
панування

Основні події


Відкриття міді



Кіпр стає одним із найбільших центрів видобутку
міді



Кіпр перетворюється на один із
культурних центрів Середземномор’я



Послідовне підпорядкування Кіпру Ассирії, Єгипту
та Персії



Олександр Македонський звільняє Кіпр від персів



У Римський період Кіпр
управління Римської імперії



Визнання церкви Кіпру автокефальною



Перша нищівна арабська навала на Кіпр



Захоплення Кіпру королем Річардом Левове
Серце



Кроль Річард продає Кіпр франкам



Насадження католицької релігії



Перехід Кіпрського королівства від франків у
володіння Венеціанської республіки



Будівництво венеціанських укріплень Нікосії та
Фамагусти



Заснування грецької школи



Захоплення Кіпру Османською імперією

наслідує

головних

систему
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1571–1878 рр. н. е.

1878–1960 рр. н. е.

1960 р. н. е. –
наші дні

Османське
панування

Британське
правління

Незалежність –
наші дні



Боротьба церкви за збереження грецької мови та
релігії шляхом відкриття шкіл



Страта архієпископа Кіпріана



Туреччина передає Кіпр Англії



Британська реорганізація адміністративної та
судової систем Кіпру



Створена
греками-кіпріотами
Національна
організація визволення Кіпру (ЕОКА) бореться
з британським верховенством (1955–1959 рр.)



Кіпр здобуває незалежність і стає демократичною
державою (1960 р.)



Спільнота турків-кіпріотів виходить з урядових
структур (1963 р.)



Державний переворот силами грецької військової
хунти (1974)



Захоплення Кіпру Туреччиною (1974)



Окупація 37 % острова турецькими військами



Приєднання Кіпру до Європейського Союзу (2004)



Перехід на євро (2008)

У наступних розділах подано опис кожного з періодів.

2.2 Доісторичний період (8200–1050 рр. до н. е.)                                                  
У цей період мешканці острова займалися здебільшого рибальством,
полюванням і сільським господарством. Відкриття міді стало важливим
фактором змін і розвитку в житті та культурі місцевих жителів. Кіпр стає
основним центром видобутку міді та важливим осередком торгівлі.
Кінець XIII століття був відзначений поселенням на острові перших
греків-ахейців.

2.3 Від Геометричного до Римського періоду (1050 р. до н. е. –
330 р. н. е.)
Геометричний, Архаїчний і Класичний періоди
Протягом цього періоду міста-держави Кіпру боролися за збереження
своєї незалежності, але врешті-решт були переможені та захоплені
послідовно кількома іноземними загарбниками. Серед загарбників були,
зокрема, ассирійці, єгиптяни та перси. У той же час, Кіпр перетворився на
значний культурний і політичний центр Середземноморського регіону.
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Мідні монети
Фото: Відділ преси та інформації

Елліністичний період
Олександр III Великий, король Македонії, звільнив Кіпр від персів у
332 р. до н. е. і приєднав острів до своєї імперії. Новостворені містадержави були скасовані, острів був знову об’єднаний, а Пафос був
офіційно проголошений його столицею. Мирний період, який настав
за цими подіями, сприяв розквіту острова. У 58 р. н. е. Кіпр перейшов
у володіння Візантії, Східної Римської імперії. Царські гробниці у м.
Пафос — видатна пам’ятка цього історичного періоду.

Римський період
Головною подією в історії Кіпру в Римський період (30 р. до н. е. –
330 р. н. е.) стало поширення християнства серед мешканців острова
апостолами Павлом і Варнавою, які прибули на острів із місією.
Протягом Римського періоду спостерігався стрімкий розвиток культури
Кіпру. Найяскравішими прикладами цього розвитку стали театри в Солі
та Куріоні.

Царські гробниці
Фото: Кіпрська туристична
організація

2.4 Візантійський період (330–1191 рр. н. е.)                                                           
Автокефальна церква Кіпру. У Візантійський період Кіпр був включений
до складу східної частини Римської імперії, відомої як Візантія. Церкві
Кіпру великими зусиллями вдалося залишитися автокефальною та
зберегти незалежність. У 488 р. н. е. візантійський імператор Зенон
проголосив Кіпрську церкву автокефальною й надав архієпископу Кіпру
та його наступникам повну автономію та три привілеї:

Театр у Куріоні
Фото: Відділ преси та інформації

 підписуватися червоним чорнилом,
 носити червону мантію під час офіційних церемоній,
 володіти імператорським скіпетром.
Щоб віддячити імператорові за ратифікацію автокефалії Кіпрської
церкви, архієпископ Кіпру Антеміос подарував йому манускрипт
Святого Варнави з Євангелієм від Матвія, який сам архієпископ знайшов
у гробниці апостола неподалік Саламіну.

Гробниця апостола Варнави
Фото: Відділ преси та інформації
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Арабські вторгнення
Вторгнення арабів на Кіпр почалися у 648–649 р. н. е. Імператор
Нікіфор II Фока остаточно переміг арабів, звільнив острів і проголосив
Нікосію його новою столицею. У цей період візантійці збудували відомі
монастирі Макарії та Кіккос.

Початок періоду франкського правління
У 1191 р. н. е. король Англії Річард Левове Серце, передбачивши
стратегічне значення Кіпру, захопив острів. Рік по тому мешканці
Кіпру повстали проти британського володарювання, і король Річард,
усвідомивши, наскільки важко може бути тримати острів під контролем,
продав його французькому лицареві Гі де Лузіньяну, що стало початком
франкського періоду в історії острова.

2.5 Франкський період (1191–1489 рр. н. е.)                                                  
Поширення католицької релігії. Франкський період став для кіпрського
народу періодом страждань, маніпуляцій і утисків. Члени династії
Лузіньян на Кіпрі вважали, що повне запровадження на острові їхніх
інститутів і мови можливе лише після заміни Грецької Православної
церкви католицькою. Це створило численні труднощі для місцевих
жителів, оскільки більшість із них були православними. Протягом цього
періоду приморське місто Фамагуста стало центром жвавої торгівлі
через привілеї для іноземних торговців, а Нікосія була перетворена на
столицю та стала головним осередком діяльності франкських королів.
Франкський король Кіпру Яків II одружився з Катериною Корнаро з
Венеції. Після смерті короля Якова II рік по тому, у 1473 р., Катерина
Корнаро, яка мала право посісти престол після нього, була негайно
проголошена королевою Кіпру. У 1489 р. спадкоємиця врешті передала
острів Венеції, і тепер Кіпрське королівство повністю підпорядковувалося
венеціанцям.

2.6 Венеціанський період (1489–1571 рр. н. е.)                                                         
Під час Венеціанського періоду над усією територією нависла
османська загроза. Венеціанці, занепокоєні небезпекою втрати Кіпру,
почали зводити нові укріплення та посилювати старі в Нікосії, Кіренії
та Фамагусті. Головною особливістю цього періоду було зведення
фортифікаційних споруд у Нікосії та Фамагусті.
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Монастир Кіккос
Фото: Відділ преси та інформації

Османська імперія на Кіпрі
Початком Османського періоду вважається 1570 рік, коли туркиосмани вторглися на Кіпр і захопили всі міста окрім Фамагусти, яка
хоробро трималася протягом 11 місяців. Падіння Фамагусти в 1571 р.
ознаменувало офіційний початок нового періоду в історії острова —
османського панування.

2.7 Османська імперія (1571–1878 рр. н. е.)                                                         

Стіни Фамагусти
Фото: Відділ преси та інформації

Початок періоду османського правління
Із самого початку господарювання Османської імперії католицьке
духовенство було змушене покинути острів, а Кіпрській церкві
надавалися привілеї.

Роль церкви
Кіпрська церква відігравала значну роль в освіті кіпріотів. Під час
османського панування Кіпрська церква заснувала та підтримувала
роботу кількох шкіл, чим зробила важливий внесок у збереження
грецької мови та релігії православних жителів острова.

Перехід Кіпру до Британії
З відкриттям Суецького каналу в 1869 році значення Кіпру для Британії
суттєво зросло, оскільки канал став стратегічно важливим сполученням
між Середземним морем і Персидською затокою. У 1878 році Туреччина
за секретною угодою передала Кіпр Британії.

2.8 Британське правління (1878–1960 рр. н. е.)                                                                    
Початок періоду британського правління
Греки-кіпріоти охоче прийняли перехід від Османської імперії до Великої
Британії, оскільки вірили, що це сприятиме омріяному возз’єднанню
з Грецією. Однак, їхні сподівання не справдилися.

Мінарет, мечеть Омеріє
Фото: Відділ преси та інформації
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Референдум
15 січня 1950 року відбувся референдум із приводу возз’єднання Кіпру
з Грецією, яке підтримали 95,7 % греків-кіпріотів. Проте результати
референдуму ніяк не вплинули на погляди Британії.

Визвольна боротьба EOKA (1955-1959 рр.)
У 1955 р. греки-кіпріоти повстали проти правління Британії та
розгорнули національно-визвольну антиколоніальну боротьбу під
управлінням Національної організації визволення Кіпру (EOKA). Ця
боротьба завершилася тим, що Кіпр отримав незалежність від Британії,
але не призвела до об’єднання з Грецією.

Підняття британського прапора на
площі м. Пафос
Фото: Відділ преси та інформації

2.9 Незалежність Кіпру в 1960 р. н. е. — наші дні                          
Проголошення незалежності Кіпру
У лютому 1959 року у складі Цюрихсько-Лондонських угод було
підписано договори, за якими 16 серпня 1960 року Кіпр був офіційно
проголошений незалежною республікою. Архієпископ Макаріос III був
обраний першим президентом Республіки Кіпр, а віце-президентом
став Фазил Кючюк. День незалежності Кіпру сьогодні є національним
святом, яке відзначають 1 жовтня.

Вихід турків-кіпріотів з урядових структур
У 1963 році через конституційні зміни, запроваджені Макаріосом III, і
подальший міжобщинний конфлікт турки-кіпріоти покинули свої посади
в урядових структурах і парламенті.

Визвольна боротьба
EOKA (1955-1959 рр.)
Фото: Відділ преси та інформації

Військовий переворот
15 липня 1974 року військова хунта, очолювана грецькими
полковниками-диктаторами, за підтримки декого з греків-кіпріотів
організувала військовий переворот і повалила уряд Кіпру. Британський
уряд допоміг архієпископу Макаріосу III втекти за кордон через
британські військові бази на Кіпрі. За цим у республіці настав період
незаконного правління лідерів військового перевороту.
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Цюрихсько-Лондонські угоди
Фото: Відділ преси та інформації
2010 р. (мультимедійна
презентація)

Вторгнення Туреччини
20 липня 1974 року Туреччина скористалася військовим переворотом як
приводом для вторгнення на територію острова. Унаслідок турецького
вторгнення близько 200 000 греків-кіпріотів були змушені покинути
північну частину острова, і з тих пір Туреччина займає 37 % території
Республіки Кіпр.
Незважаючи на численні заходи та різноманітні рішення ООН, Ради
Безпеки та Європейської Ради турецькі війська до сьогодні займають
північну частину Кіпру, а 200 000 біженців досі не повернулися на рідні
землі.

Приєднання Кіпру до Європейського Союзу
1 травня 2004 року Кіпр став повноправним членом Європейського
Союзу. Акт про вступ містить положення, у яких зазначається, що
правова система Європейського Союзу тимчасово не поширюється на
території, непідконтрольні уряду Кіпру (у результаті турецької окупації).
Це обмеження буде знято, як тільки Кіпрський конфлікт буде вирішено.
Триває пошук правомірного та ефективного рішення Кіпрського
конфлікту.

Перехід на євро
У січні 2008 р. як офіційну валюту на Кіпрі було введено євро, який
замінив національну валюту, кіпрський фунт.
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Культура

Культура
Острів Кіпр пишається своєю великою культурною спадщиною. Чудові
колекції справжнього кіпрського мистецтва виставляються в музеях,
бібліотеках, художніх галереях і театрах. На наступних сторінках ви
побачите зразки культурної спадщини та традицій Кіпру, у тому числі
музеї та пам’ятники.

3.1 Музеї                                                                                                    
Нікосія
Археологічний музей Кіпру

Музика і танці
Фото: Відділ преси та інформації

Археологічний музей Кіпру в Нікосії — це найстаріший та найбільший
археологічний музей на острові. Перегляд унікальних колекцій музею
дає можливість дослідити історію Кіпру з часів неоліту (7000–3900 рр. до
н. е.) до візантійського періоду (330–1191 рр. н. е.).

Муніципальний музей Leventeio в Нікосії
Муніципальний музей Leventeio — це єдиний музей у столиці, який
відображає соціальний та історичний розвиток життя в Нікосії,
починаючи з ери Халколіту (3900 рік до н. е.) по сьогоднішній день.

Дитячий музей Rota
Музей Rota — це інтерактивний музей для дітей, який допомагає їм
розвивати розумові здібності та стимулює уяву.
Археологічний музей Кіпру в Нікосії
Фото: Кіпрська туристична
організація
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Лімасол
Середньовічний замок-музей Лімасола
Середньовічний музей Кіпру розташований у міському замку біля старої
гавані, у серці історичного центру Лімасола. У ньому знаходиться велика
колекція експонатів, переважно з візантійського та середньовічного
періоду.

Районний археологічний музей Лімасола
У музеї знаходиться колекція експонатів від ери неоліту до римського
періоду, знайдених в археологічних розкопках у районі Лімасола.

Районний археологічний музей
Лімасола
Фото: Відділ преси та інформації

Ларнака
Районний археологічний музей Ларнаки
У цьому музеї знаходяться мистецькі експонати з поселення Тента в
Калавасосі, які датуються ерою неоліту, а також зі старого міста Кіті.

Музей Pierides
Археологічна колекція, представлена в музеї Pierides, відображає
економічний, соціальний та культурний розвиток острова протягом
тисячоліть. Її експонати датуються від 4000 року до н. е. до XV століття
нашої ери.

Районний археологічний музей
Ларнаки
Фото: Відділ преси та інформації

Пафос
Районний археологічний музей Пафоса
У музеї представлено колекцію знахідок із цієї місцевості від ери неоліту
до 1700 року н. е.

Фамагуста
Морський музей Thalassa
Головна задача музею — надавати інформацію відвідувачам про
морську спадщину Кіпру та її значення для розвитку цивілізації Кіпру з
доісторичних часів до теперішніх днів.
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Морський музей Thalassa
Фото: Відділ преси та інформації

3.2 Релігійні пам’ятники                                                                                   
Християнські церкви
Церква Фанеромені
Збудована у 1872 році та присвячена Діві Марії, ця церква була
найбільшою в Нікосії. Мармуровий мавзолей, що знаходиться на сході
від церкви, містить останки єпископів та священників, яких стратили
в Османській імперії у 1821 році. Протягом усього року в церкві
проходять служби.

Котячий монастир Святого Миколая (Agios Nikolaos ton Gaton)

Церква Фанеромені
Фото: Відділ преси та інформації

Котячий монастир Agios Nikolaos ton Gaton, напевно, найстаріший
монастир на Кіпрі. Монастир був заснований св. Єленою, матір’ю
імператора Костянтина Великого. За легендою св. Єлена випустила
тисячу котів для знищення змій, які заповнили всю округу через засуху.
Після цієї події монастир було названо Котячим монастирем святого
Миколая. Монастир знаходиться на мисі Гата, у південно-східному
напрямку від соляного озера Акротірі в Лімасолі.

Церква святого Лазаря
Церква святого Лазаря в Ларнаці — це видатний зразок візантійської
архітектури. Вона була збудована у IX столітті. Могила святого Лазаря
знаходиться під храмом. Поряд із церквою знаходиться церковний
музей. У церкві проходять служби протягом усього року.

Котячий монастир Святого Миколая
(Agios Nikolaos ton Gaton)
Фото: Кіпрська туристична
організація

Монастир святого Неофіта
Монастир був заснований у 1200 році н. е. в Пафосі святим Неофітом.
Місце, де жив святий Неофіт, мало назву «Encleistra» (спадщина).
Це скеля, яку він вирізав сам та прикрасив візантійськими фресками.
У монастирі проходять служби протягом усього року.

Монастир святого Напи
Середньовічний монастир, збудований у XIV столітті, знаходиться в АйяНапі та присвячений святому Напі. Готель на східній стороні монастиря
належить Всесвітній раді церков. У монастирі проходять служби
протягом усього року.

Монастир святого Напи
Фото: Кіпрська туристична
організація
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Церкви, які знаходяться у списку світової спадщини ЮНЕСКО
Десять візантійських церков Кіпру включені до списку ЮНЕСКО, як
захищені пам’ятники світової культурної спадщини, а саме:


Stavros tou Agiasmiati (Троодос, район Лімасола)



Sotiros (Троодос, район Лімасола)



Timios Stavros (Троодос, район Лімасола)



Panagia tou Araka (Троодос, район Лімасола)



Церква святого Миколая (Солея, Троодос, район Нікосії)



Panagia Podithou (Солея, Троодос, район Нікосії)



Panagia Asinou (Солея, Троодос, район Нікосії)



Saint John Lampadistis (Маратаса, Троодос, між Нікосією та
Лімасолом)



Virgin in Moutoullas (Маратаса, Троодос, між Нікосією та
Лімасолом)



Archangel Michael (Маратаса, Троодос, між Нікосією та
Лімасолом)

Католицькі церкви
Католицька церква Timios Stavros
Католицька церква Timios Stavros (Церква Святого Хреста) збудована у
XIX столітті н. е. і знаходиться поруч із воротами Пафоса за стіною міста
Нікосія. У церкві проходять служби протягом усього року.

Католицька церква святої Катерини
Церква святої Катерини була збудована в Лімасолі у 1879 році у стилі
європейської архітектури тих часів. Кожного дня в церкві відбуваються
служби.
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Церква Panagia Asinou
Фото: Кіпрська туристична
організація

Католицька церква Terra Santa
Церква Terra Santa, яка знаходиться в Ларнаці, була збудована у
1596 році та відома як церква Santa Maria delle Grazie. У церкві проходять
служби протягом усього року.

Мечеті
Мусульманські пам’ятники складають важливу частину історії Кіпру.
Ці пам’ятники є доказом мирного співіснування грецьких і турецьких
кіпріотів.

Католицька церква Terra Santa
Фото: Кіпрська туристична
організація

Мечеть Omeriye
Мечеть Omeriye колись була церквою, присвяченою святій Марії.
Вона була перетворена на мечеть завойовником Османської Імперії
Мустафою Пашею після завоювання Нікосії. Мечеть працює кожного
дня та відкрита для відвідувачів постійно крім того часу, коли проходять
богослужіння.

Мечеть Kebir (Велика мечеть)
Мечеть Kebir була збудована у XIV столітті та залишається однією
з найважливіших місць для мусульман Лімасола.

Мечеть Hala Sultan Tekkesi
Мечеть Hala Sultan була збудована у 648 році н. е. на честь Ум Харам,
яка була родичкою пророка Мохамеда. За легендою Ум Харам померла
на цьому місці, коли впала з мула під час одного з арабських набігів на
острів. Ця мечеть є одним із найважливіших святих місць для мусульман
і займає четверте місце після Мекки й Медіни в Саудівській Аравії та
Аль-Акса в Єрусалимі. Мечеть працює кожен день і знаходиться
в південно-західному напрямку від Ларнаки, поруч із соляним озером
Алікі.

Мечеть Hala Sultan Tekkesi
Фото: Відділ преси та інформації
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3.3 Історичні пам’ятники                                                                            
Ворота Фамагусти
Ворота Фамагусти були збудовані у XIV сторіччі. Вони є одними з трьох
важливіших і величних воріт у стінах, які допомагали мандрівникам
входити й виходити зі старого міста Нікосії. Ворота вели до Фамагусти —
найважливішого порту на острові. Сьогодні тут діє муніципальний
культурний центр Нікосії.

Археологічний центр Куріона

Ворота Фамагусти
Фото: Кіпрська туристична
організація

Куріон був важливим містом-королівством в античні часи. У ньому
знаходились приватні особняки з мозаїчними підлогами та величний
греко-римський театр, який було збудовано у XII столітті. Сьогодні театр
повністю відреставрований. У ньому проходять музичні та театральні
вистави. Він розташований на захід від Лімасола, по дорозі до Пафоса.

Неолітичне поселення Choirokoitia
Неолітичне поселення Choirokoitia датується 7000 роком до н. е. та є
першим поселенням на Кіпрі. Це один із археологічних центрів на
острові, який зберігся найкраще з часів неоліту. Воно включено до
списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО з 1988 року. Розташовано
в 32 кілометрах від Ларнаки, на автостраді Нікосія–Лімасол.

Археологічний центр Куріона
Фото: Кіпрська туристична
організація

Археологічний парк Kato Paphos
Археологічний парк Kato Paphos містить пам’ятники з доісторичних
часів до середньовіччя. Мозаїчні підлоги чотирьох римських особняків
та інші пам’ятники мають надзвичайне історичне значення. Комплекс
включає такі пам’ятники, як Asklipieion, Odeion, Agora, фортецю Saranta
Kolones (Сорок колон), руїни ранньої християнської базиліки Limeniotissa
та Гробницю королів.

3.4 Театр                                                                                                
Помітний розвиток театрального мистецтва на Кіпрі відбувся за
підтримки Організації театрів Кіпру під керівництвом Міністерства
освіти та культури. Крім того, у різних частинах країни діють приватні
театри.
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Неолітичне поселення Choirokoitia
Фото: Відділ преси та інформації

3.5 Музика                                                                                                 
Народна музика
Музикальні традиції Кіпру напряму пов’язані з музикальними
традиціями античної Греції, візантійським періодом та островами
Греції. Хоча кіпрська музика має свої відмінності, на неї значним
чином вплинули завойовники острова: турки, британці, французи та
венеціанці. Традиційними музичними інструментами є скрипка, лютня,
кіпрська флейта та «tamboutsia».

Сучасна музика
Кожного року на Кіпрі проходять музикальні концерти, у яких беруть
участь як місцеві, так і іноземні виконавці. Багато культурних служб
Міністерства освіти та культури беруть участь у Міжнародній музичній
виставці MIDEM.

3.6 Танці                                                                                                         
Традиційні танці
Багато соціальних подій, таких як весілля, фестивалі та ярмарки,
зазвичай супроводжуються традиційними танцями. Кіпрські танці,
здебільшого, виконуються парами (два чоловіка або дві жінки),
які танцюють один напроти одного. Головний традиційний танець
називається «kartchilamas», що означає «один напроти одного» і
виконується в парі. Характерна риса кіпрських танців — сольні танці
чоловіків, які виконуються з утриманням у руці серпа, ножа, сита або
чарки на голові, що показує віртуозність та силу виконавця. Присутність
жінок у таких танцях відображає їх роль у суспільстві. Повільні рухи
жінок зі спрямованими вниз поглядами показують їх повсякденні
заняття, наприклад шиття. Окремі культурні групи продовжують навчати
бажаючих традиційним танцям та виконувати їх.

Традиційні танці
Фото: Відділ преси та інформації

Сучасні танці  
У танцювальних школах бажаючі можуть навчатися сучасним танцям
різних країн світу. Це включає латино-американські, східні, джазові,
балетні та сучасні танці, а також фламенко і хіп-хоп. На Кіпрі відбувається
багато танцювальних подій, на яких виступають міжнародні виконавці.
Однією з найважливіших танцювальних подій, які проводяться на острові,
є Європейський танцювальний фестиваль, на якому демонструються
нові напрями в цій галузі.
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3.7 Події                                                                                                                 
Фестиваль вина
Фестиваль вина проводиться кожного року на початку вересня в
Муніципальних садах Лімасола. Туристи і місцеві жителі безкоштовно
насолоджуються розкішним вином і недорогими кіпрськими мезе
(великий асортимент делікатесів, який складається з невеликих порцій
місцевих страв).

Kataklysmos
Кожного року триденне святкування Kataklysmos стає головною подією
у прибережних містах Кіпру. Центром цього фестивалю є Ларнака,
відома своєю організацією багатоденних святкувань.

Міжнародний фестиваль KYPRIA
Міжнародний фестиваль KYPRIA — це провідний культурний фестиваль,
який проводиться по всьому Кіпру у вересні та жовтні. Цей фестиваль
надає можливість зібрати на Кіпрі кращих світових виконавців у сфері
музики, танців та театрального мистецтва. У його рамках відбуваються
опери, концерти та танцювальні виступи.

Фестиваль вина
Фото: Відділ преси та інформації

Карнавал
Кожну весну проводяться кілька карнавалів і парадів по всьому острову.
Лімасол славиться своїми карнавальними парадами та танцювальними
подіями, які організовує муніципалітет.

Ралі Кіпру
Ралі Кіпру — це змагання, яке проводиться кожного року на Кіпрі,
починаючи з 1970 року, на звивистих гірських дорогах Троодоса
в районі Лімасола. Ця подія проводиться Автомобільною асоціацією
Кіпру і вона стала частиною Світового чемпіонату з ралі (WRC). Кожного
року знамениті водії з усього світу прибувають на Кіпр, щоб взяти участь
у чемпіонаті.
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Парад карнавалу
Фото: Відділ преси та інформації

Місцеві культурні події
Протягом усього року кожний регіон Кіпру проводить місцеві події,
які вшановують звичаї та місцеві традиції. До таких подій відноситься
Фестиваль полуниці в Дерінії, Фестиваль молока в Далі та Фестиваль
яблук в Аміандосі.

3.8 Звичаї Кіпру                                                                                  
Різдво (25 грудня)
За кілька днів до Різдва в кожному домі прикрашають різдвяну ялинку
та готують традиційні різдвяні солодощі. На святвечір діти ходять по
домівках і співають різдвяні пісні, які називаються «Kalanda». На Різдво
люди йдуть до церкви, щоб відсвяткувати народження Ісуса.

Місцевий ярмарок
Фото: Відділ преси та інформації

Новий рік (1 січня)
Напередодні нового року люди збираються з рідними та друзями на
вечерю, щоб відсвяткувати наступаючий рік. Коли настає 12 годин ночі,
господар розрізає традиційний пиріг «vasilopitta», у якому є прихована
монета. Людина, яка знаходить цю монету, вважається найщасливішим
членом родини в цьому році.

Свято Теофанії (6 січня)
Свято Теофанії або Єпіфанії святкується 6 січня. Це християнське свято,
яке відзначає хрещення Ісуса в Йорданській річці. Святкування Єпіфанії
(День світла) проходить у всіх прибережних містах. Після меси Єпіфанії
священик кидає святий хрест у море. Багато добровольців пірнають
у воду, щоб повернути хрест. За традицією людина, що знайде святий
хрест, буде щасливою в цьому році.

Великдень

Кидання Святого Хреста
Фото: Відділ преси та інформації

У Великдень християни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Останній
тиждень перед неділею Великодня називається Святим тижнем.
Протягом нього господині печуть «flaounes» (здобні вироби із сиром)
та фарбують яйця в червоний колір. У вечері Святої суботи православні
збираються в церкві, щоб відсвяткувати Воскресіння Ісуса Христа.
У неділю на Великдень люди збираються на сніданок та їдять традиційну
сувлу (смажене ягня). У деяких районах люди збираються на головній
площі селища та грають у традиційні ігри.
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3.9 Традиційні страви кіпріотів                                                                       
В основі традиційної кіпрської кухні лежить середземноморська дієта,
де основним інгредієнтом є оливкова олія. Кіпрську кухню можна
назвати «змішаною», адже вона поєднує в собі смаки Близького Сходу,
Середземномор’я та Західної Європи. Нижче описані найпопулярніші
кіпрські традиційні страви.

Місцеві страви
Халумі: традиційний кіпрський сир, зроблений із суміші молока
кіз та овець. Цей сир експортується в деякі зарубіжні країни.
Запечена в духовці кіпрська паста (makaronia tou fournou): страва
складається з пасти, м’ясного фаршу та соусу бешамель із тертим сиром.

Сувла: ця страва складається з великих шматків ягнятини, свинини або
куриці, посипаних приправами та травами, такими як орегано. Готується
на довгому шампурі в мангалі.
Місцеві солодощі
Soujoukos (рулет з виноградного соку) це традиційна солодка
страва, де основним інгредієнтом виступає виноградний сік, змішаний
із горіхами та борошном.

Халумі

Солодощі: варені фрукти або овочі, залиті густим сиропом.
Місцеві напої
Зіванія: алкогольний напій з високим вмістом спирту. Має легкий
виноградний смак і аромат.

Місцеві вина: відомі ще з античних часів. Кіпрські вина були важливою
частиною побуту місцевих жителів протягом тисячоліть. Сьогодні на
заводах Кіпру виробляються різноманітні вина відмінної якості.
Soujoukos
Фото: Кіпрська туристична
організація
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Командарія: солодке вино, зроблене з висушеного винограду.

Подається як аперитив. Командарія — це найстаріше вино в світі, яке
зберегло свою назву на протязі восьми століть.

Примітка. Вікові обмеження
Споживати спиртні напої на Кіпрі дозволяється з 17 років. Водії повинні
слідкувати за кількістю випитого алкоголю. Обмеження на алкотестері
становить 22 мікрограми алкоголю на 100 мілілітрів подиху. Обмеження
для аналізу крові становлять 50 міліграм алкоголю на 100 мілілітрів
крові.
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Політична
система

Політична система
4.1 Вступ                                                                                                  
Починаючи з 1960-го року Кіпр є незалежною республікою
з президентською системою правління. Головою держави та
уряду є Президент, який обирається загальним прямим таємним
голосуванням. Голосувати мають право лише громадяни Кіпру. Період,
на який обирається президент, складає п’ять років.
Система державного управління Республіки Кііпр базується на розділенні
повноважень між гілками влади. Влада розділена між такими гілками:


Виконавча влада: відповідальна за виконання законодавства



Законодавча влада: відповідальна за законотворення



Судова влада: відповідальна за вирішення правових
конфліктів, що виникли в результаті застосування законів

Державний прапор Республіки Кіпр
Фото: Відділ преси та інформації,
2010 р.

4.2 Виконавча влада                                                                                           
Виконавча влада здійснюється Президентом Республіки та Радою
Міністрів, яку призначає Президент. Кожен із членів Ради Міністрів
керує одним з одинадцяти Міністерств Кіпру:


Міністерство закордонних справ



Міністерство внутрішніх справ



Міністерство оборони



Міністерство фінансів

Президентський палац
Фото: Відділ преси та інформації,
2010 р.
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Міністерство юстиції та громадського порядку



Міністерство освіти та культури



Міністерство праці та соціального страхування



Міністерство сільського господарства, природних ресурсів і
навколишнього середовища



Міністерство зв’язку та громадських робіт



Міністерство торгівлі, енергетики, промисловості та туризму



Міністерство охорони здоров’я

Палата представників —
Фото: Відділ преси та інформації

4.3 Законодавча влада                                                                                            
Законодавча влада здійснюється Палатою представників. Її члени
обираються загальним, прямим і таємним голосуванням на п’ятирічний
термін. На виборах застосовується проста пропорційна система:
кількість місць, наданих кожній партії, пропорційна загальному відсотку
голосів, отриманих на національному рівні, а не на основі виборчих
округів. Право на голосування мають громадяни Республіки Кіпр віком
понад 18 років.
У Палаті представників 80 місць. Відповідно до законодавства, місця
розподіляються пропорційно між двома головними громадами
острова: грецькими кіпріотами та турецькими кіпріотами. 56 із 80 місць
отримують кандидати від грецьких кіпріотів, а 24 резервуються для
громади турецьких кіпріотів. Однак ці 24 місця залишаються порожніми
через турецьку окупацію північної частини Кіпру та політичну ситуацію,
яка стала наслідком цієї окупації.
У Палаті представників також представлені релігійні громади маронітів,
вірмен і латиноамериканців. Один представник від кожної громади
бере участь у засіданнях, але не може брати участь в обговореннях.
Закони та ухвали в Палаті Представників приймаються більшістю
голосів присутніх представників. Закони набирають чинності після їх
опублікування в урядовій газеті та підписання Президентом Республіки
Кіпр.
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Палата представників — 01.06.2006
Фото: Відділ преси та інформації

За результатами виборів 2011 року, у Кіпрі діють такі основні
парламентські політичні партії:


Прогресивна партія трудового народу (АКЕЛ)



Демократичне об’єднання (DISY)



Демократична партія (DIKO)



Рух за соціал-демократію (ЕДЕК)



Європейська партія (EUROKO)



Рух за екологію та захист навколишнього середовища

Розподіл 56 місць у 6 виборчих округах виглядає таким чином:
Виборчий округ

Місця

Нікосія

20 місць

Лімасол

12 місць

Фамагуста

11 місць

Ларнака

6 місць

Пафос

4 місця

Кіренія

3 місця

4.4 Судова влада                                                                                           
Відправлення правосуддя на Кіпрі засноване на законах і Конституції
Республіки Кіпр і здійснюється:


Верховним судом



судами першої інстанції

Громадяни третіх країн для захисту своїх інтересів мають право
звертатися як у суди, так і у відповідні міністерства республіки Кіпр.

Нова будівля Верховного суду
у Нікосії
Фото: Відділ преси та інформації
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Верховний суд
Верховний суд Кіпру був заснований у 1964 році та є найвищим судовим
органом країни. Він складається з Президента та 12 суддів.

Суди першої інстанції
Суди першої інстанції підпорядковуються Верховному суду. Ці суди
перераховані нижче:


Суд присяжних. У його юрисдикцію входить розгляд і
винесення рішень по кримінальних справах у першій інстанції.
На практиці до суду доводяться тільки кримінальні справи,
у яких покарання за вчинений злочин перевищує 5 років
позбавлення волі. Наразі на Кіпрі існує 4 суди присяжних
у Нікосії, Лімасолі, Ларнаці та Пафосі.



Окружні суди. Вони розглядають справи по злочинах,
покарання за вчинення яких не перевищує 5 років позбавлення
волі. Наразі існує 6 окружних судів, по одному в кожному
адміністративному окрузі Республіки Кіпр (Нікосія, Фамагуста,
Лімасол, Ларнака, Пафос і Кіренія).



Суди по трудових суперечках. Вони розглядають справи,
пов’язані з припиненням трудових відносин, наприклад
виплатою компенсацій. Наразі на Кіпрі існує 3 суди по трудових
суперечках, які знаходяться в Нікосії, Лімасолі та Ларнаці.



Суди по управлінню орендою. У їх юрисдикцію входять
справи, які стосуються відновлення права на власність майна,
що було надано в оренду, визначення справедливої орендної
плати, а також інших подібних питань.



Військовий суд. Розглядає правопорушення у військовій сфері.



Суд по сімейних справах. Розглядає клопотання про
розлучення, встановлення опіки над дітьми, майнові суперечки
між подружжям, якщо чоловік та дружина є членами грецької
православної церкви. Існує 3 суди по сімейних справах:
-

Для Нікосії та Кіренії

-

Для Лімасола та Пафоса

-

Для Ларнаки та Фамагусти
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Існує також один суд із сімейних справ для релігійних громад, він
знаходиться в Нікосії та працює для всього острова. Члени релігійних
громад, наприклад маронітів, вірмен, латиноамериканців, мають
звертатися до суду по сімейних справах для релігійних громад.

4.5 Офіційні мови

                                                                          

Офіційними мовами Республіки Кіпр є грецька та турецька. Також на
острові поширена англійська мова. У повсякденному житті грецькі
кіпріоти здебільшого застосовують кіпріотський діалект, який утворився
на основі грецької мови під впливом мови сусідніх цивілізацій та
цивілізацій завойовників (зокрема, турецької, англійської, арабської).

4.6 Кіпр у Європейському Союзі                                                           
Кіпр став повноправним членом Європейського союзу (ЄС) 1-го травня
2004 року та відтоді бере участь в усіх інституціях ЄС. Головними
політичними інституціями ЄС є Європейський парламент, Європейська
комісія та Рада Європейського Союзу разом з Європейською радою
(рада голів держав або урядів).
Європейський парламент визначає політичні пріорітети ЄС та взаємодію
з Радою Європейського Союзу, у ньому розробляються закони та засади
фінансової політики ЄС. Європейська комісія виконує функції виконавчої
влади ЄС, вона забезпечує виконання законів та договорів, ратифікованих
представниками держав-членів ЄС. До складу Європейської комісії
входять голови урядів країн-членів ЄС, Президента Ради та Президента
Європейської комісії. Європейська комісія скликається чотири рази на
рік і визначає загальні політичні напрямки та пріорітети ЄС.

Прапор Європейського Союзу

У Європейському парламенті працюють 6 представників Республіки
Кіпр (загальна кількість членів — 766). Представники Кіпру обираються
громадянами ЄС, які проживають на Кіпрі. Також у Європейській комісії
Кіпр представляє комісар, загальна кількість комісарів співпадає з
кількістю держав-членів ЄС та становить 28. У Раді Європейського союзу
Кіпр представлений одним із міністрів відповідно до теми засідання.
Право Головування в Раді Європейського Союзу переходить між
державами-членами кожні 6 місяців. Країна, яка головує в Раді, визначає
політичний порядок денний у кожному семестрі. Кіпр головував у Раді
протягом другого семестру 2012 року.
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4.7 Отримання громадянства Кіпру                                                                        
Для отримання кіпріотського громадянства іноземний громадянин має
бути старшим за 18 років і проживати на Кіпрі на законних підставах.
Подавати заявку на громадянство можуть особи, які прожили на Кіпрі
принаймні 7 років, не мають судимостей і проживають на Кіпрі на
законних підставах. Діти віком до 18 років осіб, що стали громадянами
Кіпру, автоматично отримують аналогічні права, а дружина чи чоловік
отримує такі права через 3 роки за умови відсутності судимостей.
Республіка Кіпр дозволяє мати декілька громадянств іноземним
громадянам та їхнім дітям. Більш того, особа, яка одружилася із
громадянином Кіпру, може отримати громадянство Кіпру після трьох
років одруження за умови відсутності судимостей і перебування на Кіпрі
на законних підставах.
Далі наведені основні документи, потрібні для подання разом із заявою
на громадянство:


Свідоцтво про народження кожного із заявників



Свідоцтво про відсутність судимостей кожного із заявників



Свідоцтво про одруження



Копія паспорта кожного заявника, у якій чітко вказані дати
прибуття у країну та/або вибуття з неї



Докладний список приїздів у країну та від’їздів із неї кожним
заявником



Копії двох газетних оголошень у двох послідовних випусках про
намір заявника подати заяву на натуралізацію



Дві фотографії паспортного розміру



Копія квитанції про сплату реєстраційних внесків (500 євро для
отримання громадянства Кіпру шляхом натуралізації та 300
євро для отримання громадянства Кіпру шляхом одруження)
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Як виняток, іноземний громадянин може подавати заявку на
громадянство Кіпру в таких випадках:


Він повинен зробити такі внески та пожертвування:

а) Щонайменше 2 млн євро на придбання акцій та/або облігацій
державної інвестиційної компанії під час її створення
б) Щонайменше 0,5 млн євро як пожертвування до Фонду
досліджень і технологій


Повинен зробити пряме інвестування в економіку Кіпру на
суму щонайменше на 5 млн євро.



Повинен мати особисті строкові вклади на три роки в банках
Кіпру або вклади його власних компаній чи трастів у Республіці
Кіпр на суму не менше 5 млн євро



Мати поєднання вказаних вище вкладів і пожертвувань на суму
від 5 млн євро



Має бути акціонером або бенефіціарним власником компанії
(або компаній) з адміністрацією в Республіці Кіпр та протягом
3 попередніх років до подання заявки на громадянство внести
щонайменше 0,5 млн євро на рік як сплату в державні фонди
або оплату бізнес-послуг



Має знецінені депозити в банку Кіпру або Кіпрського
народного банку або у двох цих банках на суму не менше
3 млн євро.

Вибори
Фото: Відділ преси та інформації

Далі наведені основні документи, потрібні для подання разом із заявою
на громадянство (форма M127):


Свідоцтво про народження



Свідоцтво про відсутність судимостей. Крім того, дані заявника
мають бути відсутні у списку осіб, на чиє майно накладено
арешт на території ЄС.
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Для придбання нерухомості: Договір купівлі-продажу на
придбання місця проживання в Республіці Кіпр (ринкова
вартість яких повинна бути не меншою ніж 500 тисяч євро),
документ на право власності або квитанція на укладання
договору з Департаментом земельних ресурсів і землеустрою
та квитанція на сплату узгодженої вартості.



Щоб придбати бізнес: Договір купівлі-продажу, квитанція
на сплату узгодженої вартості та підтвердження з Реєстру
компаній стосовно акціонерів



Щоб придбати акції: Сертифікати акцій



Щоб придбати фінансові активи: Титули та інші документи, що
стосуються фінансових активів.



Підтвердження від банків Кіпру щодо строкових вкладів на
три роки, зареєстрованих на заявника або компанію або фонд,
у яких заявник є бенефіціарним власником



У разі знецінення вкладів — підтвердження ступеню та часу
знецінення вкладів



Стосовно бізнесу — аудит рахунків компанії або компаній
за попередні три роки. Підтвердження з департаменту
Соціального страхування щодо застрахованого доходу
працівників компанії або компаній заявника



Квитанції про сплату пожертвування до Фонду досліджень
і технологій



Квитанції з Казначейства Республіки Кіпр на придбання акцій
та/або облігацій державної інвестиційної компанії під час її
створення

Натуралізацію може бути скасовано, якщо після періодичних перевірок
будуть виявлені порушення будь-яких із перерахованих умов.
Для отримання докладної інформації звертайтеся до Департаменту
реєстрації громадян і міграції. Додаткову інформацію, а також
бланки заяв можна знайти на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ
(www.moi.gov.cy).
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4.8 Участь громадян в управлінні                                                                                                        
Участь у виборах
Іноземні громадяни без громадянства або громадяни інших
країн-членів ЄС не можуть брати участь у виборах у Республіці Кіпр.

Неурядові організації
Іноземні громадяни здебільшого беруть участь у діяльності союзів
та організацій, заснованих у Кіпрі їхніми співгромадянами. Свобода
зібрань та організацій є конституційним правом у Республіці Кіпр.
У Кіпрі існують організації іноземних громадян із таких країн: Непал,
Шрі-Ланка, Палестина, Філіппіни, Бангладеш, Грузія, Камерун, Росія та
Кенія. Ці організації пропонують програми підтримки своїх членів під
час перебування на Кіпрі.

Неурядові організації (НУО)
Деякі неурядові організації розробили програми для залучення
іноземних громадян до участі в різних культурних та освітніх заходах,
що мають на меті допомогти їм адаптуватися до місцевого суспільства.
Фонд солідарності Міністерства внутрішніх справ Республіки Кіпр
допомагає в цьому через Європейський фонд солідарності. З цією ж
метою деякі муніципалітети організовують місцеві заходи.

Профспілки
Профспілки є одним із найважливіших засобів впливу громадян
третіх країн. Згідно конституції Республіки Кіпр, усі робітники мають
право брати участь у профспілках. Іноземні громадяни, які є членами
профспілок та які виконують свої фінансові зобов’язання, мають право
брати участь у виборах профспілок.

4.9 Основні права та обов’язки людини                                                      
Іноземні громадяни мають право знати закони, правила та інститути
управління Республіки Кіпр. Знання такої інформації необхідне для
інтеграції іноземних громадян у суспільство Кіпру. Добре обізнані
іноземні громадяни зможуть захиститися від порушення своїх прав.
Права та обов’язки резидентів Кіпру, які є іноземними громадянами,
регулюються й охороняються Конституцією Республіки Кіпр.
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Стаття 28 (2) Конституції Республіки Кіпр наголошує, що:
«Кожна людина користується всіма правами та свободами,
передбаченими цією Конституцією, без будь-якої прямої чи непрямої
дискримінації щодо будь-якої особи за ознакою її громади, раси,
релігії, мови, статі, політичних або інших переконань, національного
або соціального походження, народження, кольору, статку, соціального
класу чи будь-якій іншій ознаці».
Крім того, Республіка Кіпр як держава-член ЄС повинна дотримуватися
законів Європейського Союзу, міжнародних угод і договорів,
ратифікованих Республікою Кіпр.

Права людини для іноземних громадян
Основні права людини для іноземних резидентів Кіпру перераховані в
Хартії основних прав Європейського Союзу. Далі наведені основні права
з кожного з розділів, які стосуються іноземних громадян, у редакції
офіційного сайту ЄС.


Розділ I: гідність (людська гідність, право на життя, право на
недоторканість особи, заборона тортур і нелюдського або
принижуючого гідність поводження чи покарання, заборона
рабства та примусової праці).



Розділ II: свободи (право на свободу та особисту
недоторканність, повагу до приватного і сімейного життя,
захисту персональних даних, право на вступ у шлюб і створення
сім’ї, свободу думки, совісті й релігії, свободу вираження
поглядів та інформації, свободу зборів і асоціацій, свободу
мистецтва і науки, право на освіту, свободу вибору професії та
право на участь у роботі, свобода ведення бізнесу, право на
власність, право на притулок, захист у разі виселення, вислання
або видачі).



Розділ III: рівність (рівність перед законом, заборона
дискримінації, рівність культурного, релігійного та мовного
розмаїття, рівність між чоловіками й жінками, права дитини,
права літніх людей, інтеграція інвалідів).
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Розділ IV: солідарність (право робітників на інформацію та
консультації в рамках підприємства, право на ведення колективних
переговорів і дій, право на доступ до служб працевлаштування,
захисту в разі необґрунтованого звільнення, справедливі робочі
умови, заборона дитячої праці, захист молодих людей на
роботі, сімейне та професійне життя, соціальне забезпечення
та соціальну допомогу, охорона здоров’я, доступ до послуг
загальноекономічного інтересу, охорони навколишнього
середовища, захисту прав споживачів).



Розділ V: громадянські права право на кваліфіковане управління,
право доступу до документів, права звернення до європейського
омбудсмену, право на петицію, свободу пересування і вибору
місця проживання (для іноземних громадян, відповідно до
законодавства), дипломатичний та консульський захист.



Розділ VI: правосуддя (право на ефективний засіб правового
захисту і на справедливий судовий розгляд, презумпція невинності
і право на захист, принципи законності та пропорційності
кримінальних злочинів і покарань, право не бути судимим
або покараним двічі в кримінальному процесі за той самий
кримінальний злочин).

У разі будь-якого порушення прав людини іноземного громадянинарезидента Республіки Кіпр він може звернутися до Уповноваженого з прав
людини (омбудсмена). Місія Омбудсмена полягає в забезпеченні та захисті
прав людини громадян і жителів Республіки Кіпр. Якщо порушення прав
людини становить також кримінальний злочин, іноземний громадянин
може звернутися до кіпрської поліції.
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Обов’язки іноземних громадян
Зобов’язання іноземних громадян на Кіпрі викладені в законі про
імміграцію, відповідних правилах щодо іноземних громадян, які живуть,
навчаються або працюють на Кіпрі. Основні зобов’язання іноземних
громадян-резидентів Кіпру:


Дотримуватися і поважати закони і постанови Республіки Кіпр



Поважати громадську та приватну власність



Пройти медичний огляд після прибуття на Кіпр



Повідомляти поліцію Кіпру в разі можливої зміни адреси
проживання на Кіпрі



Упевнитися у продовженні дозволу на проживання за
один місяць до закінчення терміну його дії в разі бажання
продовжити своє перебування на Кіпрі
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Економіка

Економіка
5.1 Загальна характеристика економіки Кіпру                                      
На Кіпрі усталилася економіка вільного ринку. Попит і розвиток
приватного сектора відіграють важливу роль. Водночас уряд підтримує
та регулює ринки для підтримки макроекономічної стабільності та
сприятливого ділового клімату. До 1974 р. економіка Кіпру спиралася
переважно на туризм і послуги. Протягом останніх десятиліть значне
зростання спостерігалося в торгівлі та будівництві. Велика частина
робочої сили в державі припадає на громадян третіх країн.

5.2 Валюта Кіпру                                                                                                                                  
З 1 січня 2008 р. Кіпр увійшов до Єврозони й запровадив євро — офіційну
валюту, якою користуються всі країни-члени Єврозони. Члени Єврозони
дотримуються єдиної монетарної політики через Європейський
центральний банк. Спростивши ведення комерційних операцій і
прибравши перепони на шляху ділових відносин, євро посприяв
розвитку економіки Кіпру, залученню інвестицій і веденню торгівлі.

5.3 Оподаткування                                                                                          

Фото: Відділ преси та інформації,
2010 р.

У країні стягується декілька видів податків, наприклад податок на доходи
фізичних осіб, корпоративний податок і податок на додану вартість
(ПДВ). Усі працездатні особи, які постійно мешкають на Кіпрі, а також
особи, які перебувають на Кіпрі понад 183 дні (6 місяців), мають платити
податок на доходи, якщо їхній сумарний прибуток перевищує суму
19 500 євро (станом на січень 2014 р.), яка не обкладається податком.
Усі компанії, керування якими та контроль за якими здійснюються на
Кіпрі, обкладаються податком на доходи, отримані з будь-яких джерел
на Кіпрі та за кордоном. ПДВ накладається на всі оподатковувані товари
та послуги, відповідно вироблені та надані на території республіки.
ПДВ накладається на товари, які імпортуються в республіку, а також на
товари, придбані в інших країнах-членах ЄС. ПДВ є непрямою формою
оподаткування, яке ґрунтується на споживчих витратах.
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5.4 Банківська система                                                                                   
Банківська система складається з банків і кооперативних кредитних
установ. Центральний банк Кіпру є наглядовим органом стосовно
банківських установ, а також місцевих і міжнародних банківських
підрозділів. За діяльністю кооперативних кредитних установ стежить
Управління з контролю та розвитку кооперативних товариств, а також
Центральний банк Кіпру.
Приєднавшись до Європейського союзу, Кіпр лібералізував умови для
іноземних інвестицій, надавши іноземним інвесторам можливості для
ведення бізнесу. Фінансова система на Кіпрі відкрита й забезпечує
умови для торговельного підприємництва з іншими країнами. Прямі
інвестиції в Кіпр можуть здійснюватися без жодних обмежень, якщо
вони надходять не з третіх країн. Для третіх країн встановлено ряд
обов’язкових критеріїв залежно від сфери економіки, у яку вкладаються
кошти, а також визначено відсоток участі іноземного інвестора.
Центральний банк Кіпру діє як регулюючий і наглядовий орган фінансової
системи на Кіпрі, контролюючи процеси, пов’язані з фінансовими
операціями та інвестиціями.

Торгівля з іншими країнами
За даними Статистичної служби Республіки Кіпр, до першої за
важливістю групи країн, з якими Кіпр веде торгівлю, входять державичлени Європейського союзу (ЄС). На них припадає 76 % від загального
обсягу торгівлі (головним чином Греція, Великобританія та Німеччина).
Другу за важливістю групу країн складають країни Близького Сходу
(Ліван, Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати), частка яких у товарообігу
складає 11,4 %. Крім цього, Кіпр налагодив важливі комерційні зв’язки
з декількома іншими країнами, у тому числі з Росією, США та Китаєм.

5.5 Банківська інформація для громадян третіх країн                                                               
На Кіпрі працює багато банків, які пропонують банківські послуги
та послуги зі здійснення грошових операцій. Нижче перелічено ці
організації.


Банки



Кооперативні кредитні установи



Окремі компанії, які займаються переказом коштів за кордон

70 | Путівник по Кіпру

Центральний банк Кіпру
Фото: Відділ преси та інформації

Нижче описується порядок надання доступу до послуг, які
надаються фінансовими установами на Кіпрі. До таких послуг
належить наведене нижче.


Відкриття банківського рахунку та керування ним



Видача картки для зняття коштів



Банківські перекази



Позики



Комунальні платежі та інші послуги (наприклад, сплата рахунків
за електроенергію, воду, телефон)

Відкриття банківського рахунку та керування ним
Громадяни третіх країн можуть подати заяву на відкриття банківського
рахунку в будь-якому звичайному чи кооперативному банку на свій
вибір. Нижче наведено найпоширеніші документи та довідки, які
потрібно надати.


Дозвіл на проживання та працевлаштування, виданий
щонайменше на один рік



Паспорт нерезидента (видається Відділом поліції Кіпру
у справах іноземних громадян і еміграції)



Засвідчений підписом договір оренди майна, виданий на ваше
ім’я (якщо ви проживаєте не в помешканні, яке орендуєте, але
воно належить громадянину Кіпру, потрібен його підпис як
поручителя)



Копія паспорта



Відповідна довідка з вашого навчального закладу (якщо ви
студент)

Подібна процедура визначена щодо громадян третіх країн, які бажають
відкрити електронний банківський рахунок.
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Подання заяви на отримання картки для зняття коштів
Під час відкриття банківського рахунку звичайні та кооперативні банки
пропонують клієнтам отримати кредитну чи дебетову картку залежно
від відповідності вимогам і платоспроможності клієнта, а також типу
банківського рахунку. У банках діють суворі правила щодо видачі
кредитних карток. Щоб отримати кредитну картку, потенційні клієнти
мають відповідати всім вимогам банку та пройти внутрішню перевірку.
Видаються та використовуються дві основні категорії карток.

Дебетова картка
Ця картка не є кредитною. Кошти з виданої дебетової картки
безпосередньо та одразу вираховуються з вашого особистого поточного
рахунку, який обслуговується банком. Для користування дебетовою
карткою потрібно мати достатньо коштів на рахунку. За користування
дебетовою карткою в мережі банкоматів вашого банку комісія не
стягується. У мережі банкоматів іншого банку зазвичай стягується певна
комісія.

Кредитна картка
Коли для здійснення платежів використовується кредитна картка,
списані з неї кошти вважаються позикою, яку вам надає банк. У кінці
кожного місяця формується виписка, у якій вказується сума коштів
на кредитній картці, заборгована банку, нарахована банком плата за
користування цими коштами, а також мінімальний обов’язковий платіж.
Кредитні та дебетові картки можна використовувати для наведених
нижче операцій.


Зняття готівки в банкоматі



Роздрібні платежі (оплата в ресторанах і магазинах, сплата
за комунальні послуги та інші витрати, а також платежі, які
в іншому випадку сплачуються готівкою)



Здійснення електронних платежів через Інтернет
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Банківські перекази
Усі фінансові установи, а також компанії, які займаються переказом
коштів (наприклад, Western Union і MoneyGram), пропонують послуги
з переказу коштів за кордон. Банки та кооперативні кредитні установи
переказують кошти електронними засобами на банківські рахунки
на Кіпрі або за кордоном. За переказ коштів завжди стягується
певна плата, розмір якої залежить від політики фінансової установи.
Здійснюючи переказ, банки та компанії, які займаються переказом
коштів, вимагають надати певні документи (наприклад, особисті дані та
банківські реквізити одержувача переказу).
Основні документи та довідки, які мають надати громадяни третіх країн
для переказу коштів:


дозвіл на проживання та працевлаштування;



трудова угода;



підтвердження коштів, які надсилаються з певної фінансової
установи.

Діють обмеження щодо суми коштів, яку одна особа може переказати
за кордон. Конкретна максимальна сума визначається законодавством
Республіки Кіпр, а також внутрішньою політикою та нормами кожної
фінансової установи.
Крім цього, за кордон кошти можна надіслати через компанії, що
спеціалізуються на переказах (наприклад, Western Union і MoneyGram),
філії яких діють на всій території Кіпру. Ще раз варто нагадати, що
конкретна максимальна сума визначається законодавством Республіки
Кіпр.
Переказані кошти не одразу надходять на рахунок одержувача.
Одержувач зможе зняти гроші зі свого рахунку за кордоном лише через
певну кількість днів після здійснення грошового переказу. Цей період
часу залежить від наведених нижче факторів.


Сума переказу



Місце призначення переказу



Фінансові установи, задіяні в здійсненні операції (як на Кіпрі,
так і за кордоном у країні одержувача переказу)
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Позики
Банки Кіпру надають декілька типів позик як місцевим мешканцям,
так і мігрантам. Можна звернутися до одного з банків і подати заяву
залежно від своїх потреб у фінансовому кредиті. Однак кожен банк
дотримується власних правил і процедур. Важливо зауважити, що
кооперативні кредитні установи не пропонують таке кредитування
громадянам третіх країн. Щоб отримати детальну інформацію про те, як
подати заяву на отримання позики, зверніться безпосередньо до банку.
Нижче наведено деякі з таких позик.


Студентські позики



Позики на придбання автомобіля



Позики на придбання житла чи офісного приміщення



Позики на особисті потреби

Студентські позики
Під час першого звернення для ухвалення та надання студентської
позики потрібно надати такі документи:


документи 2 поручителів;



довідка про навчання з визнаного вищого навчального закладу
Республіки Кіпр;



підтвердження спроможності погасити позику (залежно від
банку).

Позики на придбання автомобіля
Під час першого звернення для ухвалення та надання позики на
придбання автомобіля потрібно надати такі документи:


договір про передачу права власності на автомобіль як заставу
(потрібно підписати документ із відповідним текстом, який
надається кредитною установою);



документи 2 поручителів (копія податкової декларації
або інший додатковий документ, який підтверджує
платоспроможність осіб-поручителів, що гарантують
погашення позики);
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дозвіл на проживання;



підтвердження спроможності погасити позику (залежно від
банку).

Позики на придбання житла чи офісного приміщення
Під час першого звернення для ухвалення та надання позики на
придбання житла чи офісного приміщення потрібно надати наведені
нижче документи та відповідати вказаним умовам:


заявник має бути постійним мешканцем (мати дозвіл
проживати на території Кіпру понад 1 рік) і надати
підтвердження цього;



договір про передачу права власності на житло як заставу
(потрібно підписати документ із відповідним текстом, який
надається кредитною установою);



документи 2 поручителів (копія податкової декларації
або інший додатковий документ, який підтверджує
платоспроможність осіб-поручителів, що гарантують
погашення позики);



свідоцтво про право власності на нерухомість;



дозвіл на проживання;



підтвердження спроможності погасити позику (залежно від
банку).

Позики на особисті потреби
Під час першого звернення для ухвалення та надання позики на особисті
потреби потрібно надати наведені нижче документи та відповідати
вказаним умовам:


заявник має бути постійним мешканцем (мати дозвіл
проживати на території Кіпру понад 1 рік) і надати
підтвердження цього;



дозвіл на працевлаштування для громадян третіх країн;



поліс страхування життя та поліс страхування на випадок
пожежі, наданий банком;
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заставна чи завдаток готівкою;



підтвердження платоспроможності;



заробітна плата заявника має переказуватися на банківський
рахунок, щоб можна було встановити автоматичний внесок для
погашення позики;



підтвердження спроможності погасити позику (залежно від
банку).

Примітка
Для непостійних мешканців діють спеціальні пропозиції залежно від
статусу заявника та правил банку.

Відстеження банківських рахунків і керування ними
Залежно від типу рахунку клієнт може внести кошти на рахунок, зняти їх
із рахунку у відділенні банку в робочий час або скористатися виданою
банком кредитною чи дебетовою карткою в банкоматі. Крім цього,
можна стежити за своїми банківськими рахунками за допомогою
банківських виписок, ощадної книги та інтернет-банкінгу.

Робочі години банків
Звичайні та кооперативні банки мають свій розпорядок дня, але
працюють щодня з понеділка по п’ятницю, крім вихідних. Банки зазвичай
працюють із 8:30 до 13:30. Діє окремо розпорядок дня взимку та влітку.
Крім цього, важливо вчасно дізнаватися в банку актуальну інформацію.
Щоб завітати до банку, не потрібно попередньо призначати зустріч.

Загальні зауваження


Кожен банк керується власними умовами щодо видачі позик і
надання довідок для цієї мети. З огляду на це рекомендується
дізнатися додаткову інформацію в особистій розмові з
представником вибраного банку.



За детальною інформацією про документи, які необхідно
надавати для отримання позики під заставу, слід звернутися до
відповідного банку.
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Банки не беруть на себе зобов’язань і не несуть
відповідальності за видачу позик. Рішення щодо надання будьякої позики приймають менеджери кожного банку окремо та
залежно від обставин, у яких перебуває заявник.

Контактні дані
Докладнішу інформацію про банки, банківську систему та різні позики
можна знайти на веб-сайті, дізнатися під час розмови по телефону або у
відділенні банку. Контактні дані органів банківської сфери та банківських
установ наведено в розділі «Корисні контакти».

Оплата рахунків за комунальні послуги у фінансових установах
Сплачувати рахунки за комунальні послуги (електроенергію, воду,
телефон та Інтернет) можна в різних звичайних і кооперативних
банках. Для здійснення таких платежів не обов’язково мати рахунок у
відповідному банку. Для сплати рахунку можна скористатися особистим
чеком або перерахувати кошти безпосередньо з банку, у якому ви маєте
рахунок. Кожен банк дотримується власних правил і процедур. Щоб
отримати про них додаткову інформацію, потрібно особисто звернутися
в банк. Якщо ви маєте дебетову чи кредитну картку, рахунки можна
сплачувати через Інтернет. Більшість постачальників комунальних
послуг приймають електронні платежі.

Важлива інформація
Кожна фінансова установа дотримується власних правил, норм і
процедур щодо своїх послуг. Кожен звичайний і кооперативний банк
сам приймає остаточне рішення про те, які послуги надавати й кому,
а також якої дотримуватися процедури. Це залежить від організації та
специфіки її процесу прийняття рішень. Наведена тут інформація має
ознайомчий характер і може змінюватися. Щоб дізнатися докладніше
про правила та процедури, які діють у конкретній фінансовій установі,
зверніться безпосередньо до неї.
Унаслідок кризи банківського сектора Кіпру в березні 2013 р.
Центральний банк Кіпру вжив обмежуючих заходів щодо фінансових
операцій, серед яких були обмеження на зняття коштів, здійснення
платежів і внесення коштів на рахунок чеками. Повний список заходів
регулярно публікується та оновлюється на веб-сайті Центрального банку
Кіпру.
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Працевлаштування
та трудові
відносини

Працевлаштування та
трудові відносини
6.1 Загальні відомості                                                                               
Конституція Республіки Кіпр забезпечує рівне ставлення до всіх
працівників (іноземців та кіпріотів) і гарантує захист прав людини
незалежно від раси, статі, національності, релігійних переконань або
етнічного походження. Республіка Кіпр також ратифікувала кілька
міжнародних директив і директив Європейського Союзу (ЄС), які
відносяться до працевлаштування та трудового права. Кіпр має добре
розвинену систему виробничих відносин, яка визначає права та
обов’язки працівників і роботодавців, відносини між ними та умови
найму.
Умови найму працівників регулюються трудовим правом і колективними
договорами між роботодавцями та працівниками. Колективні договори
поділяються на виробничі та ділові угоди. Перші відносяться до всієї
промисловості (наприклад, контракти в будівництві та готельному
бізнесі), а останні стосуються конкретних компаній, які наймають
працівників. Колективні договори застосовуються тільки до працівників
компаній, у яких діють профспілки.
Трудове законодавство поширюється на кожного працівника та
головним чином регулює умови його праці. Правила техніки безпеки
на робочому місці, обов’язок брати участь у планах соціального
страхування, робочий час і мінімальна тривалість щорічної відпустки
для працівників регулюються відповідними законами. Колективні
договори регулюють питання щорічного збільшення заробітної плати
та інших виплат для працівників (наприклад, поправка на зростання
прожиткового мінімуму), накопичуваних фондів або медичного
обслуговування.
Іноземні громадяни мають право працювати в окремих галузях
економіки Кіпру протягом певного періоду часу. Особлива увага
приділяється тимчасовому характеру зайнятості, який визначається за
умови відповідності певним критеріям. Дозвіл на тимчасове проживання
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з метою працевлаштування надає іноземному громадянину право
працювати на певній посаді протягом періоду часу, зазначеного
в письмовій формі. Якщо іноземний громадянин змінює місце роботи,
зазначене в дозволі, такий дозвіл втрачає свою силу та вважається
скасованим.
Існують відповідні положення щодо статусу проживання та дозволу на
роботу в різних галузях економіки для іноземних громадян. Проте, слід
зазначити, що після отримання заявки на найм іноземного громадянина
Міністерство праці та соціального страхування розгляне, серед іншого,
можливість заповнення цієї вакансії в першу чергу за рахунок місцевого
та/або європейського ринку праці.
Слід уточнити, що перед подачею заявки на найм іноземних працівників
роботодавець повинен спробувати знайти потрібний персонал на
місцевому та/або європейському ринку праці. Також слід підкреслити,
що підходящим кандидатом може бути людина, яка відповідатиме
вимогам до працівника після короткочасного навчання. Крім того,
слід підкреслити, що низька оплата праці, яка не відповідає існуючому
колективному договору, а також непривабливі умови праці не
є підставою для залучення іноземної робочої сили.
Це означає, що роботодавець під час розміщення вакансії повинен
вдатися до таких заходів:


Повідомити про вакансію в регіональну службу зайнятості.
Вакансія має залишатися відкритою щонайменше протягом
6 тижнів до подачі заявки на найм іноземного працівника.
Оголошення слід розмістити в національній системі пошуку
роботи (CPS) та в мережі EURES, крім висококваліфікованого
персоналу та/або окремих фахівців (які визначаються час від
часу Міністерством праці та соціального захисту).



Заявити про вакансію в місцевій та/або національній пресі
через державну службу зайнятості.



Провести інші заходи та ініціативи із залучення персоналу
(наприклад, звернутися у профспілки та інші професійні
організації, розмістити вакансію в Інтернеті тощо).

Національна стратегія Кіпру щодо працевлаштування громадян з інших
країн (2008 р.) та загальна політика щодо імміграції визначають такі
категорії іноземних громадян:
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Робоча сила (висококваліфіковані, непідготовлені/
малокваліфіковані працівники, сезонні робітники, компанії/
бізнес з іноземним капіталом)



Іноземні студенти



Домашні працівники



Окремі категорії з дозволом на роботу більш ніж на 4 роки

На наведеній нижче схемі показано професії іноземних громадян у
кожній категорії.
ГТК

Категорії
найму

Висококваліфіковані
працівники

Некваліфіковані
працівники

Сезонні
працівники

Студенти

Працівники,
переведені
з цієї самої
компанії

Домашні
працівники

Компанії з
іноземним
капіталом

Спеціальні дозволи на
роботу та проживання
тривалістю понад 4 роки

Спортсмени та тренери
Іконописці
Працівники
вже існуючих
компаній

Опис кожної категорії згідно з Національною стратегією Кіпру щодо
працевлаштування громадян з інших країн (2008) і Законом про міграцію
(Глава 105, поправка 2007) наведено в наступних розділах.
Час від часу до цих законів додаються поправки. Іноземним громадянам
рекомендується звернутися в Департамент актів громадянського
стану та міграції та/або Департамент праці при Міністерстві праці та
соціального страхування, щоб дізнатись про останні зміни.
Найм іноземців без законного дозволу або з порушенням відповідних
законів щодо працевлаштування є злочином, який карається
позбавленням волі та/або штрафом.
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6.2 Категорії найму іноземних громадян                                            
Строк дії договорів з іноземними громадянами закінчується через один
(1) рік (за винятком сільського господарства та тваринництва, де строк
дії договору може складати два (2) роки. Договори можна подовжувати
на щорічній основі, але максимальний термін перебування на Кіпрі не
може перевищувати чотирьох років.

Категорії найму іноземних громадян
1. Висококваліфіковані працівники
Опис
Це працівники, які відповідають таким вимогам:


мають високу кваліфікацію та/або освіту;



підписали договір, який передбачає заробітну плату не менше
35 000 євро на рік.

Умови — критерії


Пошук на місцевому ринку праці з метою закриття вакансії за
рахунок місцевої та/або європейської робочої сили.



Дозвіл видається строком до одного року з можливістю його
продовження.

Необхідні документи
Міністерство праці та соціального страхування


Учене звання



Свідоцтво про роботу за фахом/освіту



Фотокопія паспорта



Підписаний договір з указаним річним прибутком працівника
та періодом зайнятості, на основі якого регіональна служба
зайнятості складе офіційний договір з гербовою печаткою.
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Міністерство внутрішніх справ
Після подання зазначених документів до компетентного відділу
Міністерства праці та соціального страхування та за наявності
відповідного початкового затвердження іноземний громадянин
повинен подати разом із дозволом на роботу такі документи:


Фотокопія паспорта



Свідоцтво про відсутність судимостей



Свідоцтво про повне медичне страхування

Примітка. В окремих випадках потрібно надати додаткові повні
документи.

2. Некваліфіковані або малокваліфіковані працівники
Опис


Дозвіл надається за умови того, що роботодавець/компанія
забезпечить навчання свого персоналу, щоб у майбутньому
звести потребу в робочій силі до мінімуму.

Умови — критерії
Подання інформації/документів від роботодавця для пошуку
відповідного персоналу на місцевому та/або європейському ринку.
Необхідні документи
Міністерство праці та соціального страхування


Копія паспорта

Міністерство внутрішніх справ
Після отримання початкового ухвалення від Міністерства праці та
соціального страхування роботодавець повинен надати наведені нижче
документи:
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Копія паспорта



Договір з гербовою печаткою від регіональної служби
зайнятості



Заяву про банківські гарантії щодо покриття витрат на
репатріацію іноземного громадянина, яка діятиме протягом 6
місяців після закінчення дії договору.



Медичну довідку про хороший стан здоров’я іноземного
громадянина



Свідоцтво про відсутність судимостей грецькою або
англійською мовами



Свідоцтво про наявність належного житла для іноземного
громадянина



Підтвердження оплати адміністративних зборів

3. Сезонні працівники
Опис


Ця категорія охоплює сільське господарство та обмежену
кількість професій у туристичній галузі (наприклад, кухарів).



Початковий дозвіл на працевлаштування та проживання
видається на 4 місяці з можливістю його подовження ще на
4 місяці (остаточний — не подовжується).

Умови — критерії
Готельний бізнес:


В окремих випадках затверджується обмежена кількість
заявок (наприклад, на посаду кухаря), тому що потреби в цій
галузі можна задовольнити за рахунок місцевого та/або
європейського ринку праці.



У галузі туризму та відпочинку, яка має сезонний характер,
строк дії дозволу на роботу обмежений високим сезоном
(з травня до листопада).
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Якщо готель або ресторан працюють цілий рік, вони можуть
отримати дозвіл на довший період.

Сільське господарство:


Обмеження застосовуються в країнах походження, які бажають
забезпечити повернення іноземних громадян на батьківщину.



Сезонні роботи включають збір цитрусових, картоплі та деяких
інших культур (наприклад, винограду, полуниці тощо).



Для збору цитрусових і винограду надаються групові дозволи,
які діють з жовтня до червня.



Дозволи на працевлаштування та проживання для поливу
картоплі та збору врожаю видаються шляхом укладання
договору без отримання початкового дозволу.

4. Працівники, переведені з цієї самої компанії
Опис


Ця категорія охоплює персонал, переведений у межах однієї
компанії із-за кордону або у філію, розташовану на Кіпрі.

Умови — критерії


Компанія-заявник має надати докази того, що отримує дозвіл
на роботу для іноземця, який є її співробітником за кордоном.
Крім того, компанія має підтвердити, що такий працівник
виконує важливі задачі.



Такі дозволи надаються тільки персоналу, який займає
стратегічні посади в компанії.

Необхідні документи


Підтвердження необхідності переводу на Кіпр цього
працівника
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5. Компанії з іноземним капіталом
Опис


Положення про найм іноземних громадян у цій категорії
вимагають особливого розгляду на підставі рішення Кабінету
міністрів.

Умови — критерії


Працевлаштування іноземних громадян можливе лише на
певні посади:
a. Виконавчі директори
б. Топ-менеджери
в. Допоміжний персонал (співробітники, що працюють на
адміністративних, канцелярських, технічних та інших
посадах)



Для отримання дозволу на роботу на цих посадах необхідно
підтвердити мінімальний річний прибуток.



За категорії (a) і (б) відповідає Департамент актів
громадянського стану та міграції, а за категорію (в) —
Департамент праці.

Примітка. В окремих випадках потрібно надати додаткові документи.
Необхідні документи


Свідоцтво про реєстрацію



Свідоцтво про меморандум і Статут



Свідоцтво про акціонерів і директорів компанії



Свідоцтво про юридичну адресу



Опис компанії та її діяльності



Особисті дані головних акціонерів
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Договір оренди або свідоцтво про право власності на офісні
приміщення нових компаній



Довідка про медичне обстеження та рентген грудної клітини
для перевірки на туберкульоз

6. Студенти
Опис
Згідно із законом, який наслідує директиву Європейського Союзу,
іноземні студенти можуть працювати на Кіпрі на оплачуваних посадах
лише за певних умов і на певних роботах. Зокрема, це іноземні
студенти денної форми навчання за курсом або програмою, яка була
зареєстрована до 31.12.2007 р., що навчаються та проживають на Кіпрі
більше 6 місяців. Іноземні студенти можуть працювати в таких галузях:


Промисловість — ремонтні роботи (вантажники в точках
оптової торгівлі та робітники на заправках та автомийках)



Охорона здоров’я — соціальні послуги (доглядальники в
будинках престарілих за умови виконання вимог відповідного
закону)



Домашнє господарство (тимчасова робота в домашньому
господарстві)



Виробництво (робочі в пекарнях, працівники нічної зміни,
виробництво корму для тварин та переробка відходів)



Сільське господарство — робітники фермерських і
риболовецьких господарств



Харчування (доставка)



Інші види діяльності (будівельники, прибиральники)

Примітки.


У період з 1 червня до 15 жовтня дозволяється наймати
студентів у готельному бізнесі або сфері харчування з
навчальною метою відповідно до чинних політик і правил.
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Студенти, які навчаються на механічних та електричних
інженерних факультетах, можуть працевлаштовуватися для
проходження практики, якщо між роботодавцем й освітньою
установою укладено відповідний договір про навчання,
схвалений Департаментом праці.

Умови — критерії


Студент має дійсний дозвіл на в’їзд та проживання у статусі
студента на Кіпрі та минуло 6 місяців після його в’їзду в країну.



Студент працює не більше 20 годин на тиждень, а в період
канікул — не більше 38 годин на тиждень.



Студент уклав трудовий договір із конкретним роботодавцем
(з типовим трудовим договором можна ознайомитися в
регіональний службі зайнятості).



Студент працює в позаурочний час та в межах, визначених
законом.

Примітка. У разі порушення цього закону штрафи та інші покарання
застосовуються як до роботодавця, так і до студента.
Необхідні документи


Дійсний дозвіл на проживання



Студент повинен надати договір про працевлаштування разом
із розкладом своїх занять, затвердженим його навчальним
закладом, у Департамент праці (регіональний центр зайнятості)
для перевірки і скріплення печаткою.



Студент уклав трудовий договір із конкретним роботодавцем
(з типовим трудовим договором можна ознайомитися
в регіональний службі зайнятості).
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7. Домашні працівники
Опис
Іноземні громадяни, які приїздять на Кіпр як домашня прислуга,
повинні укласти особливий договір згідно із Законом про імміграцію
(глава 10 Закону). Схема працевлаштування визначається в заздалегідь
підписаних договорах між роботодавцем і працівником.
Умови — критерії (для роботодавців)


Родини з дитиною віком менше 12 років, у яких обидва батьки
працюють та роблять внески у фонд соціального страхування



Родини без дітей, у яких чоловік і дружина працюють і їх
оподатковуваний прибуток перевищує 52 000 євро



Одинокі батьки та матері, які виховують дитину віком менше
12 років та працюють і роблять внески у фонд соціального
страхування



У родинах, де працює лише один з батьків, річний
оподатковуваний прибуток має бути більший за 86 000 євро



Одинокі працівники, які мають річний оподатковуваний
прибуток не менше 52 000 євро та роблять внески у фонд
соціального страхування



Робота в домівках директорів або вищого керівництва
іноземних компаній чи дипломатичних місій інших країн на
Кіпрі.

Критерії найму у виняткових випадках
Для надання допомоги таким категоріям громадян:


Літні люди віком більше 75 років



Люди з особливими потребами за наявності свідоцтва від
лікаря
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Люди з раком (свідоцтво з онкологічного центру), розсіяним
склерозом, дистрофією м’язів, нефропатією, міопатією,
психічними розладами та серйозними психологічними
проблемами, частковою або повною втратою зору,
деформуючим артритом, хворобою Альцгеймера,
слабоумством, а також надмірною вагою й обмеженими
фізичними можливостями (потрібна медична довідка про вагу
та зріст людини)



Інваліди на кріслах-колясках або прикуті до ліжка особи



Пари, які виховують більше трьох дітей та працюють і роблять
внески у фонд соціального страхування, якщо хоча б одна
дитина не досягла 12-річного віку

Максимальний період перебування у країні для іноземних громадян,
які працюють домашньою прислугою, становить 4 роки. Це обмеження
не стосується іноземних громадян, які працюють на людей зі списку
виняткових випадків.
Необхідні документи


Заповнена та підписана форма M58 і додаткова форма M58



Копія паспорта іноземного громадянина, дійсного
щонайменше ще один рік



Завірений переклад свідоцтва про відсутність судимостей
грецькою або англійською мовами



Завірена довідка про медичне обстеження, дійсна протягом
4 місяців (СНІД, сифіліс, гепатит B та C, туберкульоз)



Свідоцтва про знання грецької або англійської мови, а також
підтвердження досвіду роботи як домашньої прислуги.
Достатнім доказом володіння грецькою або англійською
мовами можуть бути такі документи:
-

довідка від попереднього роботодавця, спілкування
з яким відбувалося грецькою або англійською мовами.
Таку довідку може надати попередній роботодавець або
компанія, яка працевлаштовувала іноземного громадянина
до попереднього роботодавця, або
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-

завірене свідоцтво про відвідування курсів грецької або
англійської мов, або

-

завірені міжнародні свідоцтва про володіння грецькою або
англійською мовами.

Підтвердженням досвіду може бути довідка про роботу за фахом
протягом щонайменше одного року від попереднього роботодавця.


Завірений оригінал та 3 копії трудового договору з печатками
(8,54 євро за кожен рік дії договору та 1,71 євро за кожну
копію)



Завірена заява президента громадянської ради (Mukhtar)
або зареєстрованого приватного агентства зайнятості про
наявність у роботодавця відповідного житла для іноземного
громадянина або договір оренди



Копія посвідчення особи роботодавця та чоловіка/дружини
роботодавця



Копія довідки про зарплату роботодавця від Департаменту
соціального страхування (для працівників у державному
секторі зарплатна виписка)



Банківська гарантія на покриття витрат на репатріацію в розмірі
350–850 євро залежно від країни походження працівника.
Строк дії такої гарантії має закінчуватися через рік після
закінчення строку дії контракту



70, 150 або 250 євро залежно від категорії зайнятості



Дозвіл на оплату банківським переказом (Fimas)
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6.3 Особливі категорії зайнятості, які дозволяють отримати
дозвіл на роботу більше ніж на 4 роки
Зазначені нижче категорії іноземних громадян можуть продовжити свій
трудовий договір і перебування на Кіпрі більш ніж на 4 роки:


Спортсмени та тренери



Іконописці (до завершення конкретного проекту)



Персонал (зі спеціальними навичками) існуючих компаній
(крім офшорних), оборот капіталу яких узгоджується
з пріоритетами розвитку

6.4 Надання дозволу на тимчасове/постійне проживання,
в’їзд або роботу для іноземних громадян
Дозволи на в’їзд у країну та тимчасове або постійне проживання для
іноземних громадян надає Департамент актів громадянського стану та
міграції в Міністерстві внутрішніх справ.


Протягом 7 днів після прибуття на Кіпр іноземні громадяни
повинні зареєструватися в Департаменті актів громадянського
стану та міграції в м. Нікосія або в районному відділі поліції у
справах іноземних громадян та міграції. Вони повинні подати
заявку на реєстрацію (ARC) та реєстраційний внесок у розмірі
70 євро.



Після працевлаштування на Кіпрі вони повинні подати заявку
на отримання номеру соціального страхування.



Щоб отримати дозвіл на проживання, іноземні громадяни
протягом трьох місяців повинні звернутися в Департамент
актів громадянського стану та міграції через районний відділ
поліції у справах іноземних громадян та міграції. Дозвіл на
проживання видається протягом шести місяців після дати
звернення і подачі всіх необхідних документів.

Іноземні громадяни можуть отримати дозвіл на проживання на підставі
однієї з категорій, указаних у розділі 5 Закону про імміграцію. Дозвіл на
імміграцію надається тільки за рекомендацією Комітету імміграційного
контролю Міністру внутрішніх справ, якщо іноземні громадяни належать
до таких категорій:
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Категорія A: особи, які мають намір працювати як самозайняті
робітники в галузях землеробства, скотарства, розведення
птиці або риби на Кіпрі, якщо вони мають достатньо землі
або дозвіл на її придбання, мають у своєму розпорядженні
приблизно 430 000 євро і така зайнятість не впливатиме
негативно на загальну економіку Республіки Кіпр.



Категорія B: особи, які мають намір працювати як самозайняті
робітники в гірничодобувній галузі на Кіпрі, якщо вони мають
відповідний дозвіл, мають у своєму розпорядженні приблизно
350 000 євро і така зайнятість не впливатиме негативно на
загальну економіку Республіки Кіпр.



Категорія C: особи, які мають намір займатися ремеслом як
самозайняті робітники на Кіпрі, якщо вони мають відповідний
дозвіл, мають у своєму розпорядженні приблизно 260 000 євро
і така зайнятість не впливатиме негативно на загальну
економіку Республіки Кіпр.



Категорія D: особи, які мають намір працювати як самозайняті
робітники в науковій галузі на Кіпрі, якщо вони мають
академічні або професійні знання, на які є попит у Республіці
Кіпр. Також необхідна наявність певного фінансування.



Категорія E: особи, яким було запропоновано постійне місце
роботи на Кіпрі, що не буде створювати надмірної місцевої
конкуренції.



Категорія F: особи, які мають у своєму розпорядженні
гарантований річний дохід, який забезпечить їм задовільне
існування на Кіпрі без необхідності працювати або займатися
бізнесом. Річний дохід має бути не менше 9568,17 євро для
одного заявника та не менше 4613,22 євро для кожного
утриманця, хоча Комітет з контролю імміграції може вимагати
більшу суму, якщо це необхідно. Більшість заявників у цій
категорії є пенсіонерами.
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Щоб отримати дозвіл на імміграцію, необхідно подати заявку за формою
M67 в Департамент актів громадянського стану та міграції напряму або
через районний відділ поліції у справах іноземних громадян та міграції.
До заяви додаються відповідні документи, які залежать від категорії
іноземного громадянина. До заяви категорії F, яка є найпоширенішою,
додають оригінал довідки про доходи заявника.
Заявники, які знаходяться за кордоном, можуть подати заявку
безпосередньо на Кіпрі, як зазначено вище, або через місцеві
консульства Республіки Кіпр. Заявки розглядаються Комітетом
імміграційного контролю, який представляє відповідну пропозицію
Міністру внутрішніх справ для прийняття рішення.
Дозвіл на імміграцію буде автоматично скасовано, якщо зацікавлена
людина не почне проживати на Кіпрі протягом одного року з моменту
затвердження або якщо така особа є резидентом іншої країни. Його
також буде скасовано, якщо така особа постійно проживає за кордоном
або перебуває за межами Кіпру протягом двох років.

6.5 Дозвіл на в’їзд (візи)                                                                 
Для в’їзду в Республіку Кіпр іноземним громадянам потрібна дійсна
віза. Існують різні види віз, залежно від тривалості та мети перебування
на Кіпрі.

1. Короткотривала віза


Короткотривала або туристична віза: віза для багаторазового
в’їзду



Віза для перебування в транзитній зоні аеропорту



Групова віза

2. Довготривала віза


Працевлаштування



Навчання



Бізнес
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Візи

C

M

Y

CM

Довготривала віза

Короткотривала віза

MY

CY

CMY

K

Короткотривала
Віза для
або туристична
перебування в
віза, віза для
транзитній зоні
багаторазового в’їзду
аеропорту

Групова віза

Працевлаштування

Навчання

Бізнес

Деякім особам (наприклад, дипломатам) не потрібні візи. У наведеній
вище таблиці представлені типи віз і вимоги до в’їзду/документів.
За будь-яку візу іноземні громадяни мають сплатити внесок.

Короткотривала віза
Короткотривала або туристична віза, віза для багаторазового в’їзду
Для одноразового або багаторазового в’їзду, крім імміграції
Строк дії


Для декількох візитів



Загальна тривалість цих візитів обмежується 3 місяцями
протягом півроку.



Дійсна протягом 1 року



У виняткових випадках дійсна протягом більш ніж одного року,
але не більше ніж 5 років для певних категорій осіб
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Необхідні документи
Заявки на отримання віз подаються особисто, якщо відстань до
посольства або консульства Кіпру та почесних консульств Республіки Кіпр
за кордоном менше 300 км. Якщо відстань до найближчого посольства
або консульства Кіпру більше, можна скористатися послугами служби
доставки.


Паспорт, дійсний протягом не менше трьох місяців після
закінчення строку дії візи



Віза у країну повернення має бути дійсною протягом не менше
трьох місяців після запланованого перебування



Бронювання квитків (або маршрут поїздки)



Підтвердження мети візиту (наприклад, запрошення)



Доказ наявності достатніх коштів для покриття витрат протягом
запланованого перебування на Кіпрі

Консульство може також попросити копію банківської гарантії щодо
покриття витрат на репатріацію від приймаючої сторони, дійсну
протягом запланованого перебування відвідувача на Кіпрі.
Спеціальні умови
Як правило, віза видається на один або декілька в’їздів.
Короткотривала або туристична віза, віза для багаторазового в’їзду
Віза для перебування в транзитній зоні аеропорту: видається
іноземцям для переходу через міжнародну транзитну зону кіпрських
аеропортів без фактичного виходу на державну територію Кіпру, під
час зупинки або пересадки на міжнародних рейсах.
Строк дії
Така віза дійсна протягом 5 днів.
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Необхідні документи
Заявки на отримання віз подаються особисто, якщо відстань до
посольства або консульства Кіпру та почесних консульств Республіки
Кіпр за кордоном менше 300 км. Якщо відстань до найближчого
посольства або консульства Кіпру більше, можна скористатися
послугами служби доставки.


Паспорт, дійсний протягом не менше трьох місяців після
закінчення строку дії візи



Віза у країну повернення має бути дійсною протягом не менше
трьох місяців після запланованого перебування



Бронювання квитків (або маршрут поїздки)



Підтвердження мети візиту (наприклад, запрошення)



Доказ наявності достатніх коштів для покриття витрат протягом
запланованого перебування на Кіпрі

Консульство може також попросити копію банківської гарантії щодо
покриття витрат на репатріацію від приймаючої сторони, дійсну
протягом запланованого перебування відвідувача на Кіпрі.
Спеціальні умови
Вимога щодо наявності цієї візи є винятком із загального права на
безвізовий транзит через Кіпр. Тільки громадяни 13 країн повинні мати
таку візу для переходу через аеропорти Республіки Кіпр. Докладніше
див. www.mfa.gov.cy
Короткотривала або туристична віза, віза для багаторазового в’їзду
Групова віза: видається заздалегідь утвореній групі іноземців, якщо її
члени в’їжджають на Кіпр, перебувають там та покидають його у складі
групи.
Строк дії
Це транзитна віза або віза зі строком дії до 30 днів, яка вклеюється
в паспорт групи.
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Необхідні документи
Заявки на отримання віз подаються особисто, якщо відстань до
посольства або консульства Кіпру та почесних консульств Республіки
Кіпр за кордоном менше 300 км. Якщо відстань до найближчого
посольства або консульства Кіпру більше, можна скористатися
послугами служби доставки.


Паспорт, дійсний протягом не менше трьох місяців після
закінчення строку дії візи



Віза у країну повернення має бути дійсною протягом не менше
трьох місяців після запланованого перебування



Бронювання квитків (або маршрут поїздки)



Підтвердження мети візиту (наприклад, запрошення)



Доказ наявності достатніх коштів для покриття витрат
протягом запланованого перебування на Кіпрі

Консульство може також попросити копію банківської гарантії щодо
покриття витрат на репатріацію від приймаючої сторони, дійсну
протягом запланованого перебування відвідувача на Кіпрі.
Спеціальні умови: групові визи видаються групам від 5 до 50 осіб.
Особа, яка очолює групу, повинна мати особистий паспорт та особисту
візу, якщо потрібно.
Актуальну інформацію щодо короткотривалої візи можна отримати
в Міністерстві іноземних справ Республіки Кіпр.

Довготривала віза
Тривале перебування — працевлаштування
Візи на строк більше трьох місяців надаються для працевлаштування
іноземних громадян.
Строк дії
До 4 років (продовження терміну дії лише у виняткових випадках)
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Необхідні документи


Спеціальна форма заявки



Запрошення від роботодавця



Трудовий договір



Банківська гарантія



Свідоцтво про відсутність судимостей



Медичні довідки

Для певних галузей економіки та самозайнятості можуть застосовуватися
додаткові умови та документи.
Спеціальні умови
Роботодавець подає директору Департаменту актів громадянського
стану та міграції в Міністерстві внутрішніх справ відповідні заявки
на отримання дозволу на в’їзд у країну та роботу для іноземного
громадянина, який ще перебуває за кордоном.
Тривале перебування — навчання
Студентські візи видаються лише іноземним студентам денної форми
навчання, які здають не менше 12 заліків кожного семестру.
Строк дії
Залежить від тривалості програми навчання
Необхідні документи


Запрошення від навчального закладу



Свідоцтво про відсутність судимостей



Медична довідка



Банківська гарантія
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Свідоцтво про вчену ступінь



У деяких випадках посольство або консульство Кіпру може
проводити співбесіди



Якщо іноземний студент вирішіть поміняти навчальний заклад,
йому потрібно отримати новий дозвіл на проживання

Спеціальні умови
У Департамент актів громадянського стану та міграції в Міністерстві
внутрішніх справ подаються відповідні заявки на отримання дозволу
на в’їзд у країну та навчання для іноземного громадянина, який ще
перебуває за кордоном.

Тривале перебування — бізнес
Для самозайнятих осіб і працівників компаній на керівних посадах
Строк дії
Залежить від мети заявки
Необхідні документи


Документи, які підтверджують статус компанії/бізнесу



Медична довідка

Спеціальні умови
Дозвіл на ведення бізнесу надається тільки за рекомендацією Комітету
імміграційного контролю Міністру внутрішніх справ, якщо іноземний
громадянин належить до однієї з таких категорій:


не впливає на місцеву економіку та ринок праці;



не утворює надмірної місцевої конкуренції;



має свідоцтво про фах та вчену ступень;



має підтвердження фінансування в науковій галузі.
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Актуальну інформацію щодо довготривалої візи можна отримати
в Департаментів актів громадянського стану та міграції і Міністерстві
іноземних справ Республіки Кіпр.

Загальні відомості
Законні пункти в’їзду
Мандрівники, які в’їжджають до Республіки Кіпр через незаконні або
закриті аеропорти або порти (тобто всі аеропорти та порти в районах,
окупованих Туреччиною), порушують законодавство Республіки
Кіпр. Для уникнення проблем іноземним громадянам, які мають візу,
рекомендується в’їжджати через затверджені пункти в’їзду. Законні
пункти в’їзду в Республіку Кіпр включають аеропорти Ларнаки та
Пафоса, а також порти Ларнаки, Лімасола, Латсі та Пафоса, розташовані
на території, яка перебуває під контролем уряду Республіки Кіпр. В’їзд
на Кіпр через інші аеропорти та порти, розташовані на території, яка не
перебуває під контролем уряду Республіки Кіпр, є порушенням закону.
Деяким категоріям іноземних громадян не потрібні візи або дозволи на
проживання (наприклад, дипломатам)

6.6 Дозвіл на імміграцію для іноземних громадян                                                                  
Відповідно до положень Розділу 6(2) Закону про імміграцію міністр
внутрішніх справ (2012) прийняв рішення про видачу дозволів на
імміграцію іноземним громадянам, які відповідають таким критеріям:
a. Заявник повинен довести, що він має у своєму розпорядженні
гарантований мінімальний річний дохід 30 000 євро з інших
джерел, крім роботи на Кіпрі. Потрібний дохід у розмірі 30 000
євро може складатися із зарплати, яку іноземний громадянин
отримує за межами Кіпру, пенсії, акцій, орендної плати тощо.
Ця сума збільшується на 5000 євро за кожного утриманця.
б. Наявність нерухомості або договору купівлі-продажу
нерухомості на Кіпрі, будинку, квартири або іншої будівлі,
мінімальна ринкова вартість якої складає 300 000 євро та
підтвердження виплати не менше 200 000 євро. Договір
купівлі-продажу заздалегідь подається в Департамент
земельних ресурсів та землеустрою.
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в. Заявник повинен подати лист підтвердження від кіпрського
банку про наявність депозиту на своєму рахунку в розмірі не
менше 30 000 євро, строк зберігання якого становить не менше
трьох років.
Слід зауважити, що суми, згадані в параграфах (б) і (в), повинні бути
переведені на Кіпр із-за кордону.


Заявник повинен подати свідоцтво про відсутність судимостей
(якщо він мешкає за кордоном), видане органами влади у
країні походження, а також він не повинен становити загрозу
для безпеки та громадського порядку на Кіпрі.



Заявник повинен подати заяву про те, що він не має наміру
працювати або займатися будь-яким бізнесом на Кіпрі.



Заявник повинен відвідувати Кіпр не менше одного разу за два
роки.

Процедура подання та розгляду заявки


Заявка за формою M67 подається в Департамент актів
громадянського стану та міграції напряму чи в районний відділ
особисто, поштою або через представника. Слід зауважити, що
заявки, подані в районні відділи, у тому ж вигляді передаються
в Департамент актів громадянського стану та міграції.



Заявки, які подаються на Кіпрі особисто, через представника
або поштою, повинні бути у звичайній папці. Заявник повинен
пронумерувати всі документи ручкою із синім чорнилом
від першої сторінки до останньої. Усередині папки повинен
бути перелік усіх необхідних документів, які подаються
разом із формою заявки, заповненою заявником або його
представником.



Заявка перевіряється в Департаменті актів громадянського
стану та міграції та подається Міністрові внутрішніх справ через
постійного секретаря міністерства для прийняття рішення.
Для отримання цього типу дозволу на імміграцію не потрібно
проходити особисту співбесіду, якщо постійний секретар
Міністерства не наполягатиме на її проведенні.
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Міністр іноземних справ повідомить про своє рішення
заявнику або його представнику, а також Департаменту актів
громадянського стану та міграції.



Дозвіл на імміграцію не буде скасовано, якщо заявник відвідує
Кіпр не менше одного разу за два роки.

Іноземні громадяни, які бажають отримати дозвіл на імміграцію
категорії F, можуть подавати додаткові документи в Департамент актів
громадянського стану та міграції, щоб виконати вимоги параграфа 6.6.а
та забезпечити розгляд заявки відповідно до положень Розділу 6(2)
Закону про імміграцію.
Якщо вимоги параграфа 6.6.а виконано і свідоцтво про відсутність
судимостей не викликає питань, Міністр внутрішніх справ розгляне
заявку в позитивному дусі та надасть дозвіл на імміграцію.
Очікується, що за умови дотримання описаної вище процедури, заявку
буде розглянуто протягом 1–2 місяців..
Це оголошення та документи, які необхідно додати до форми
заявки, можна знайти на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ:
www.moi.gov.cy


Форма заявки M67



Перелік документів (грецькою та англійською мовами)



Нотаріально завірена заява



Заява про те, що заявник не працює на Кіпрі
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6.7 Відшкодування або повернення банківської гарантії                                                     
До категорій зайнятості, які вимагають наявності банківської гарантії
щодо витрат на репатріацію, застосовуються такі положення:


Повернення банківської гарантії здійснюється після
відправлення запиту до Департаменту актів громадянського
стану та міграції.



Відшкодування банківської гарантії здійснюється у випадку
повернення робітника до своєї країни або надання йому
роботи іншою особою. У такому випадку зобов’язання
перекладаються на нового роботодавця.



Повернення банківської гарантії не здійснюється в таких
випадках:
-

іноземний громадянин став нелегальним іммігрантом після
скасування його дозволу;

-

іноземний громадянин подав заяву про надання притулку;

-

іноземний громадянин був засуджений за вчинення
кримінального злочину і, відповідно, вважається
іммігрантом, якому заборонено в’їзд у країну;

-

іноземний громадянин покинув своє місце проживання і
роботу та перебуває за невідомою адресою;

-

іноземний громадянин зник і розшукується з метою
депортації.

Загальні умови:


Працевлаштування іноземних громадян на іншу роботу, крім
дозволеної владою Кіпру, порушує закон.



Роботодавець зобов’язаний надати іноземним громадянам
можливість для проходження мовних курсів, навчання та
орієнтування.



Працевлаштування іноземних громадян без законного дозволу
з боку держави, з порушенням умов дозволу на роботу або
з порушенням будь-якого іншого закону або положення є
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злочином, який карається позбавленням волі та/або штрафом.
Крім того, суд може наказати роботодавцю також виплатити
всі внески, сплачувані в різні фонди у випадку законного
працевлаштування іноземних громадян.


Зазначені нижче категорії працівників із числа іноземних
громадян не потребують початкового дозволу від
Департаменту праці. Проте вони повинні отримати додатковий
дозвіл від Департаменту актів громадянського стану та міграції:
-

Домашні працівники

-

Художники

-

Співробітники компаній з іноземним капіталом — топменеджери та керівництво, а також менеджери середньої
ланки

6.8 Працевлаштування та трудові відносини іноземних
громадян
Виробничі відносини, яким підпорядковуються іноземні громадяни,
роботодавці, уряд і профспілки, захищені Конституцією Республіки,
а також іншими відповідними національними та міжнародними
конвенціями. Іноземні громадяни мають рівні права з кіпрськими
працівниками. Нижче наведені основні характеристики робочих
відносин.

Трудові права іноземних громадян
Іноземні громадяни мають такі трудові права:


Умови працевлаштування. Умови працевлаштування
вказуються у трудовому договорі. Договір підписують
роботодавець та іноземний громадянин після прибуття
останнього на Кіпр. Міністерство праці та соціального
страхування перевіряє договір і забезпечує його відповідність
колективним договорам. Трудовий договір містить інформацію
про робочий час, заробітну плату, державні свята, щорічну
відпустку, відпустку через хворобу, трудовий стаж, а також
іншу важливу інформацію. Ці умови відрізняються залежно від
стану зайнятості та договору.
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Заробітна плата. Заробітна плата іноземних громадян
ґрунтується на підписаному договорі між ними і їх
роботодавцями, трудовому законодавстві, міжнародних
конвенціях і колективних договорах. Міжнародні конвенції
або трудове законодавство забезпечують нормативну базу,
на яку повинні спиратися працівники і роботодавці під час
працевлаштування. За відсутності колективного договору
заробітна плата узгоджується між роботодавцем і працівником.



Внески у фонд соціального страхування. Внески іноземних
громадян у фонд соціального страхування розраховуються
як відсоток (у 2014 році він становив 7,8 %) від їх заробітної
плати до вирахування податків і відраховуються з місячної
заробітної плати. Роботодавець сплачує рівну суму у свій фонд
соціального страхування. Кожна застрахована особа може
отримувати надходження з фонду соціального страхування
протягом необмеженого терміну у вигляді матеріальної
допомоги з приводу хвороби, народження дитини, травми або
виходу на пенсію (в особливих випадках) після заповнення
відповідної форми.



Витрати на транспорт. У певних галузях і професіях витрати на
проїзд до місця виконання робіт і назад оплачує роботодавець.



Проживання та харчування. В окремих випадках роботодавець
зобов’язаний запропонувати іноземному громадянину
придатне житло і може вираховувати до 10 % із його заробітної
плати для покриття відповідних витрат. Якщо роботодавець
також забезпечує харчування іноземного громадянина,
йому дозволяється вираховувати до 15 % із заробітної плати
працівника.



Членство у профспілках. Працівник має право стати членом
профспілки, і в такому випадку з його заробітної плати
вираховуватимуться членські внески.



Страхові внески. Іноземні громадяни, які працюють на Кіпрі,
повинні мати план медичного страхування. Вартість цього
плану страхування сплачується один раз на рік за кожний
рік роботи за контрактом і розподіляється порівну між
працівником і роботодавцем.
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Поправка на зростання прожиткового мінімуму. Працівники
мають право на коригування заробітної плати на основі інфляції
(індекс вартості життя) кожні шість місяців. Існує ймовірність
того, що така поправка буде негативною. Зверніть увагу, що
починаючи з 1 липня 2013 року комітет міністрів вирішив
скасувати щорічну автоматичну індексацію заробітної плати
для домашніх робітників.  



Державні та релігійні свята. Іноземні громадяни мають право
не працювати в певні державні та релігійні свята. Існує 9
(дев’ять) оплачуваних офіційних державних і релігійних свят.
До них відносяться Різдво і Великдень.



Робочий час і час відпочинку. Робочий час визначається в
договорі, затвердженому Міністерством праці. Максимальна
кількість робочих годин на тиждень, включаючи понаднормову
працю, не може перевищувати 48 годин. Кожний працівник
має право на відпочинок протягом 11 годин на добу
(24 години) і 24 годин поспіль на тиждень (або, за певних умов,
протягом 2 діб або 48 годин кожні два тижні).



Понаднормова праця. Понаднормова праця, крім
стандартного робочого часу, оплачується за тарифом 1:1½
відносно стандартної ставки в будні. Понаднормова праця в
суботу та неділю оплачується за тарифом 1:2, якщо ці дні не є
стандартними робочими днями за умовами договору.



Відпустка через хворобу. Надається за умови пред’явлення
службі соціального страхування письмової медичної довідки.
Тривалість відпустки через хворобу визначається трудовими
конвенціями і договором.



Зміна роботодавця (у тій самій галузі). Ви можете змінити
роботодавця в разі порушення трудового договору і лише
після 6-місячного періоду роботи з нинішнім роботодавцем.
Ви також можете змінити роботодавця за 6 місяців до
завершення терміну дії дозволу на проживання та роботу
за наявності в нового роботодавця необхідного дозволу,
наданого Департаментом праці, а також за умови отримання
вами документа про звільнення від обов’язків (release paper)
від нинішнього роботодавця. У будь-якому випадку ви можете
змінити роботодавця тільки за умови подальшої роботи за тим
самим фахом, для якого ви отримали дозвіл на роботу.
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Підвищення заробітної плати. Працівник повинен отримати
підвищення за наявності відповідної умови в підписаному
договорі або узгодження цього питання в колективному
договорі.



Податок на прибуток. Цей податок вираховується з
місячної заробітної плати, якщо річний прибуток перевищує
оподатковуваний мінімум (на січень 2014 року ця сума
становила 19 500 євро).



Прохання про посередництво. У разі порушення умов
трудового договору роботодавцем або працівником вони
можуть попросити про посередництво Департамент трудових
відносин при Міністерстві праці та соціального страхування.
Прохання можна також відправити в електронному вигляді на
веб-сайті Департаменту трудових відносин.

Оплачувана відпустка і свята
Усім працівникам дозволяється бути відсутніми на роботі протягом
оплачуваної відпустки в таких випадках:


Декретна відпустка: пред’явлення офіційного медичного
свідоцтва про народження службі соціального страхування
надає право на оплачувану декретну відпустку тривалістю
18 тижнів.



Щорічна відпустка: залежить від стану зайнятості та положень
трудового договору. Мінімальна тривалість відпустки
становить 4 тижні (20 днів при 5-денному робочому тижні або
24 дні при 6-денному робочому тижні).

Примітка. Заробітна плата протягом відпустки через хворобу та
декретної відпустки виплачується частково. Заробітна плата протягом
щорічної відпустки, державних і релігійних свят виплачується повністю.
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Трудові права іноземних громадян стосовно їх робочого часу
Наведена нижче таблиця містить підсумки робочого часу, часу відпустки
та відпочинку відповідно до закону.
Максимальна кількість
робочих годин на тиждень
Мінімальний відпочинок
Вечірня робота

48 годин, у тому числі
понаднормова праця
11 годин поспіль на добу
35 годин поспіль на тиждень
не більше 8 годин на добу

Трудові обов’язки іноземних громадян як працівників
Обов’язки іноземних працівників указані в їх трудових договорах.
Нижче наведені загальні принципи, що стосуються обов’язків іноземних
працівників:
 мають такі самі обов’язки, як і кіпрські працівники на
аналогічних посадах;


відповідають умовам працевлаштування, зазначеним у їхньому
трудовому договорі;



не можуть змінювати роботодавця і місце роботи без дозволу
відповідних органів;



професійно виконують свої обов’язки та уникають будьяких дій, які можуть призвести до втрати або збитків з боку
роботодавця;



виконують свої обов’язки відповідно до трудового договору;



сплачують внески у фонд соціального страхування відповідно
до законодавства;



сплачують членські профспілкові внески на основі відповідного
колективного договору;



сплачують 50 % вартості медичного страхування;



сплачують податок на прибуток відповідно до
оподатковуваного доходу.
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Пошук роботи
Іноземні громадяни не можуть звертатися до державних служб з пошуку
роботи за умовами їх дозволу на роботу.
На Кіпрі існують приватні агентства з працевлаштування, які можуть
виступати посередником під час пошуку роботи для іноземних
громадян.
Відповідно до законодавства Кіпру та ЄС забороняється стягувати плату
за працевлаштування з робітників.
Будь-яка плата за працевлаштування стягується виключно з роботодавця.
Іноземні громадяни не мають правової можливості змінювати
роботодавця без попереднього письмового дозволу від Департаменту
актів громадянського стану та міграції. Такий дозвіл надається за
наявності порушень трудових прав/прав людини відносно працівника.

6.9 Соціальне страхування                                                                                     
Усі фізичні особи, прийняті на роботу на Кіпрі на законній підставі,
підпадають під дію фонду соціального страхування Республіки Кіпр.
Внески у фонд соціального страхування пропорційні доходу фізичної
особи і визначаються як відсоток від його/її загального доходу (заробітної
плати), також відомого як «прибуток, що підлягає страхуванню». Сума
внеску розподіляється порівну між працівником і роботодавцем.
Іноземні громадяни мають право на отримання компенсації заробітної
плати, втраченої через їх відсутність на роботі з таких причин,
як народження дитини або травма. Матеріальна допомога, що
покривається соціальним страхуванням, залежно від стану зайнятості
включає такі виплати:


матеріальна допомога у випадку народження дитини, хвороби
та безробіття;



одноразові грошові виплати з приводу весілля, народження
дитини та поховання;



пенсії по старості та інвалідності, допомога вдовам і сиротам;



матеріальна допомога в разі виробничої травми, тобто
у зв’язку з травмою, непрацездатністю та смертю.
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Соціальне страхування покриває частину заробітної плати робітника
за певний період часу. Сума матеріальної допомоги відрізняється в
кожному окремому випадку. До іноземних громадян застосовуються
спеціальні положення стосовно пенсії. Для отримання іноземними
громадянами будь-яких видів матеріальної допомоги необхідно
відправити заповнений бланк заяви разом з усіма необхідними
документами. Існує визначений період часу, протягом якого заявники
можуть відправити свої запити на отримання будь-якого виду
матеріальної допомоги від фонду соціального страхування.

6.10 Державні служби та організації, пов’язані з
працевлаштуванням іноземних громадян
Загальнодоступні послуги
Департамент праці:


являє собою відділ Міністерства праці та соціального
страхування;



розглядає запит роботодавця на влаштування іноземного
громадянина на конкретну роботу і виносить попереднє
рішення стосовно запиту.

Департамент актів громадянського стану та міграції:


являє собою відділ Міністерства внутрішніх справ;



вирішує питання, пов’язані з наданням дозволу на
в’їзд і проживання іноземним громадянам з метою
працевлаштування;



також розглядає заяви про надання іноземцям громадянства
Кіпру. Крім того, видає свідоцтва громадянам Європи та
документи про реєстрацію за місцем перебування членам їх
родин, які не мають європейського громадянства.
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Відділ у справах іноземних громадян та міграції:


являє собою відділ поліції Кіпру;



відстежує і контролює в’їзд і проживання іммігрантів на
території Республіки Кіпр;



оперативно контролює іноземців у пунктах в’їзду і виїзду
(аеропорти і порти) Республіки Кіпр;



бореться з нелегальною імміграцією і нелегальним
працевлаштуванням іноземців;



знаходить і затримує незаконних або розшукуваних
іммігрантів і передає їх до суду;



запобігає нелегальній імміграції на територію Республіки Кіпр;



наглядає за іноземцями, що проживають на Кіпрі відповідно
до будь-якого дозволу;



бореться з потоком нелегальної імміграції на Кіпр, а також в
інші країни ЄС через Кіпр;



вирішує питання, пов’язані з дійсністю цивільних шлюбів між
громадянами Кіпру та іноземцями, а також повідомляє про
іноземців директору Департаменту актів громадянського стану
та міграції в разі необхідності.

Департамент трудових відносин:


являє собою відділ Міністерства праці та соціального
страхування;



сприяє переговорам між підприємцями як основному методу
визначення умов працевлаштування, заохочення до створення
і підтримки потужних організацій роботодавців і працівників, а
також досягнення збалансованої економіки;
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також спрямовує діяльність на запобігання і регулювання
трудових конфліктів, у тому числі надання допомоги
підприємствам для розвитку ефективних механізмів ведення
переговорів між підприємцями, досягнення взаємних згод та
розглядання особистих скарг;



захищає уразливі групи робітників (приділяючи особливу
увагу робітникам, що не входять до профспілок), головним
чином через їх слабку позицію на переговорах, шляхом
визначення мінімальних умов працевлаштування відповідно
до законодавства;



приймає від громадян скарги про порушення їх прав або
трудових договорів.
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Освіта

Освіта
7.1 Фундаментальні права учнів і студентів                                                           
Доступ до освіти
Право на освіту гарантоване конституцією Республіки Кіпр і поширюється
як на кіпріотів, так і на громадян третіх країн. Учні мають право навчатися
в державних закладах освіти незалежно від громадянства (громадянин
Кіпру, громадянин третьої країни тощо), національності та походження
батьків. Відповідно до закону, батьки зобов’язані зараховувати своїх
дітей до шкіл у межах свого освітнього округу незалежно від того,
перебувають вони на Кіпрі на законних підставах чи ні. Правила
й нормативні документи, які діють у школах, застосовуються для всіх
учнів без винятків. Початкова й середня освіта в державних закладах
є безкоштовною для всіх учнів. Викладання здійснюється грецькою
мовою.
Міністерство освіти та культури приділяє багато уваги освіті та культурі і
віддає перевагу цим сферам, оскільки вважає їх найкращою інвестицією
в соціально-економічний, духовний і культурний розвиток Кіпру.
Політика відносно освіти дітей іммігрантів спрямована на активну
інтеграцію цих дітей в освітню систему Кіпру. Завдання освіти —
формування демократичної системи шкільного навчання, яка
підкреслює індивідуальність і багатонаціональний характер нашого
суспільства і є основою для формування успішної та творчої особистості
на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги.
При цьому вона спирається на головний принцип інтернаціональної
освіти, який полягає в тому, що всі учні мають збагачувати свої знання
про життя, переймати досвід та цінності інших народів, поважати
загальнолюдські цінності, уникаючи стереотипів і упереджень.
Вважається, що ці принципи створять умови для мирного співіснування
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та добробуту не тільки на Кіпрі, а й взагалі в багатонаціональному
середовищі Європи та світу. Держава постійно дбає про захист
прав і свобод усіх членів суспільства від будь-яких проявів расової
дискримінації та тенденцій до соціальної ізоляції.

Основні права


Школа поважає право учнів на свободу думки, совісті
й віросповідання



Школи несуть відповідальність за створення безпечних
і гігієнічних умов для учнів



Школи впроваджують програми та надають послуги, які
підтримують фізичне й психічне здоров’я учнів



Учні мають право та обов’язок брати участь в усіх шкільних
заходах, наприклад екскурсіях і святкуваннях



Учні мають право брати участь у виборах до ради школи як
виборці або кандидати



Учні мають дотримуватися правил, що діють у школі, якщо ці
правила не порушують їх фундаментальних прав, викладених
у Конвенції ООН про права дитини



Учні мають право вносити пропозиції, подавати запити або
скарги до відповідних органів управління освітою

Адаптація іноземних учнів і студентів до системи освіти
На всіх рівнях системи освіти існують певні курси та навчальні програми
для іноземних учнів і студентів, які підтримують і забезпечують
безболісну інтеграцію в систему освіти та адаптацію в суспільстві.
Підтримка інтеграції іноземних учнів у державних школах Кіпру
передбачає заходи щодо адаптації учнів, інтенсивні курси грецької
мови, а також підтримку батьків і зустрічі з ними для налагодження
нормальних зв’язків зі школою. Водночас передбачено спеціальні
заняття для навчання грецької мови іноземних учнів у денний час або
ввечері.
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7.2 Структура системи освіти                                                              
Система освіти Кіпру має три рівні:


Початкова (Дошкільна освіта та початкова школа)



Середня освіта (гімназії, ліцеї, технікуми та професійні училища)



Вища освіта (університети, заклади терціарної освіти та
коледжі)

Освіта є обов’язковою для дітей віком від 4 років і 8 місяців (дитячий
садок) до 15 років (останнього класу гімназії).

Вища
освіта

Вища
(4-річна програма)

Терціарна
(1–2-річна програма)

Загальноосвітній ліцей
(3-річна програма)

Професійно-технічне
навчання
(3-річна програма)

Середня
освіта
Гімназія
(3-річна програма

Початкова
(6-річна програма)

Початкова
освіта

Вищі навчальні
заклади:
- Державні університети
- Приватні університети
Заклади терціарної
освіти:
- Державні школи
- Приватні школи

Професійно-технічні
училища
- Державні
- Приватні
Гімназія/ліцей:
- Державний
- Приватний

Початкові школи:
- Державні
- Приватні

Дошкільна
(1-річна програма)

Дошкільна
(1–2-річна програма)

Дитячі садки:
- Державні
- Муніципальні
- Приватні
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Дошкільна освіта  
Система дошкільної освіти складається із закладів трьох типів: дитячі
садки державної, комунальної та приватної форми власності. Діти, які
постійно або тимчасово перебувають на території Кіпру, незалежно від
країни походження й національності, мають право відвідувати державні
дитячі садки. За законом, діти повинні відвідувати дошкільні заклади
протягом одного року до вступу до початкової школи. Дітей можна
зарахувати до дитячого садка, якщо вони досягли віку 4 років і 8 місяців
до 1 вересня навчального року, у якому вони мали розпочати навчання.
Навчання в державних закладах є безкоштовним.

Початкова освіта
Етап початкової освіти триває шість років, нею охоплені учні віком
від 6 до 12 років. Початкова освіта є обов’язковою для дітей, яким до
1 вересня навчального року, у якому вони мають розпочати навчання,
виповнилося 5 років і 8 місяців. Зарахування учнів відбувається
протягом січня. Конкретні строки визначаються Міністерством освіти та
культури Кіпру. Навчальний рік розпочинається в першій декаді вересня
і звичайно завершується протягом третього тижня червня.

Типи початкових шкіл
Державні школи: Початкова освіта в державних закладах є
безкоштовною для всіх дітей. Термін навчання становить 6 років, а в
кінці навчального року учні переходять до наступного класу. Заняття
в школі розпочинаються о 7:45 і завершуються о 13:05. Керівники й
персонал навчальних закладів несуть відповідальність за життя та
здоров’я дітей під час їх перебування в школі. Діти мають носити
шкільну форму, тип якої визначається викладачами закладу спільно з
батьківським комітетом (асоціацією).
Школа продовженого дня: Школа продовженого дня була вперше
запроваджена на добровільній основі в навчальному році 1999–2000
рр. Ця модель поступово поширилася на інші заклади, і в навчальному
році 2006–2007 рр. такою формою навчання було охоплено 150 шкіл
(у 126 закладах у 4–6 класах та у 24 школах з першого по третій клас)
і 11 груп дошкільної підготовки в 9 державних дитячих садках. Школа
продовженого дня функціонує в окремих державних початкових
школах у вигляді чотирьох додаткових навчальних занять до 16:00. У
школі продовженого дня учні за бажанням можуть залишатися після
завершення основних занять о 13:05 і обідати в школі. Харчування
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дітей здійснюється за рахунок батьків. В окремих випадках харчування
малозабезпечених учнів оплачує Міністерство освіти та культури Кіпру.
Програма перебування в школі продовженого дня включає в себе
виконання домашнього завдання, закріплення навчального матеріалу
та курси за вибором.
Приватні початкові школи: У приватних початкових школах навчання є
платним. Приватні початкові школі поділяються на три категорії:


Типові школи: Це приватні навчальні заклади, що
користуються тим самим навчальним планом, що й державні
школи



Профільні школи: У школах такого типу базовий компонент
викладається так само, як у державних школах (щонайменше
2/3 годин та програмового матеріалу), але вивчаються
додаткові дисципліни, які обирає навчальний заклад



Інші типи шкіл: Це заклади, які не входять до жодної з
вищезазначених категорій, навчальні програми в яких повністю
відрізняються від державних шкіл

Зони спеціального сприяння освіті: Мета запровадження зон сприяння
у сфері початкової та середньої освіти полягає у створенні сприятливих
умов у певних місцях шляхом подолання соціально-економічної
нерівності та культурних відмінностей, приділення першочергової уваги
потребам дітей. Метою цих зон є покращення якості системи освіти
й досягнення максимальної ефективності навчального процесу, що
передбачає успішне навчання в шкільних закладах усіх дітей.
Значення цих утворень виходить далеко за межі конкретного регіону.
Проте кожне з них має свої пріоритетні напрямки та акценти залежно від
місцевої специфіки. Для максимального занурення в багатонаціональне
соціальне середовище в таких зонах заохочується інноваційна
діяльність. Ці зони були вибрані відповідно до певних критеріїв,
зокрема географічного розташування, соціально-економічного стану
родин, наявності іноземних учнів або дітей іммігрантів, відсотка учнів,
що покинули навчання, та особливих освітніх потреб.
Особливості процесу полягають у зменшенні наповнюваності класів
(від 20 учнів у перших двох класах початкової ланки до 24 учнів у решті
класів початкової та старшої школи), використанні сучасних педагогічних
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особистісно-орієнтованих технологій і проектного методу для засвоєння
шкільної програми. До навчального процесу, крім викладачів, залучені й
інші спеціалісти, зокрема шкільні психологи, шкільні медичні працівники
та працівники соціальної сфери. Пріоритетними напрямками є розвиток
навичок читання й письма, формування відчуття колективізму й
навичок спільної діяльності. Останнє реалізується шляхом організації
змістовного дозвілля дітей у післяурочний час і на канікулах. Крім
того, учні залучаються до різноманітної інноваційної та профілактичної
діяльності, наприклад створюють цікаві розважальні програми для
обслуговування номерів, займаються в гуртках (танцювальних,
театральних, журналістики, музики, малювання, радіо, футболу тощо),
беруть участь в інших освітніх, культурних і санітарно-просвітницьких
програмах.
Батьківський комітет (асоціація): У закладах дошкільної, початкової
та корекційної освіти практикується створення батьківських комітетів,
членами яких є батьки учнів тієї чи іншої школи.
Усі члени комітетів мають право обирати та бути обраними. На початку
навчального року загальні збори батьків обирають склад піклувальної
ради. Для забезпечення стабільної й ефективної роботи школи
батьківський комітет тісно співпрацює з усіма зацікавленими особами.
Відвідування школи батьками та іншими особами: Батьки й опікуни
можуть відвідувати школу у визначений час. Відвідування в інший час
можливе лише з дозволу директора школи. Відвідування школи будьякими особами, які не мають прямого відношення до роботи школи чи
її підтримки, без дозволу директора Департаменту початкової освіти
не допускається. Забороняється входити на територію школи з метою
реклами, продажу продукції або надання послуг, які не стосуються
діяльності школи.

Середня освіта
Середня освіта, до складу якої входять гімназії та ліцеї, є безкоштовною і
надається особам віком від 12 до 18 років. Навчання в гімназії (молодша
середня школа) є обов’язковим до завершення курсу гімназії, який
триває три роки, або до досягнення учнем віку 15 років, залежно від
того, що настане раніше. Навчання в ліцеї не є обов’язковим. Воно триває
протягом трьох років і призначено для учнів віком від 15 до 18 років.
Навчання в ліцеї здійснюється за двома напрямками: загальноосвітня
підготовка та професійно-технічне навчання.
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Гімназія (12–15 років)
Головний напрямок підготовки в гімназії — це загальногуманітарна
освіта, яка є базою для подальшого навчання учнів у загальноосвітньому
ліцеї або професійно-технічній школі.

Вечірні гімназії
Іноземні учні, які відвідують вечірню школу, мають можливість
відвідувати інтенсивні курси грецької в державних освітніх установах
у денний час до початку занять. Найзручнішим часом для інтенсивних
курсів вважається період з 15:00 до 17:00 чотири рази на тиждень згідно
режиму роботи державних освітніх установ (понеділок, вівторок, четвер
та п’ятниця).

Розподіл за рівнем підготовки
Для розподілу слухачів за рівнем підготовки (на початківців та всіх інших)
на початку вересня учні складають тест із грецької, за результатом якого
буде визначено їх рівень володіння грецькою мовою. Для початківців
тривалість навчання становить два навчальних роки, для решти
слухачів — 1 рік. Необхідність другого року навчання визначається в
кінці першого року за його результатами.
Примітка. З 2008 року Міністерство освіти та культури організовує
проведення закріплюючих занять, а також окремих сесій для інтенсивного
вивчення грецької мови. Ці заходи можуть використовувати школи,
де навчається значна кількість іноземних учнів і в яких є необхідність
додаткових занять.

Корекційна освіта й спеціальна підготовка
Відповідно до Закону «Про освіту і навчання дітей з особливими
потребами» (13(1)/1999) дитині з особливими потребами (серйозними
розладами або окремими порушеннями навчання, функціональними
або адаптивними проблемами, які виникли внаслідок тілесних,
сенсорних і в тому числі неврологічних, розумових або психічних
відхилень) мають запропонувати необхідну допомогу для повноцінного
розвитку в усіх сферах, зокрема психологічній, соціальній та навчальній,
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а також забезпечити початкове та подальше професійне навчання, там
де для цього є можливості, яке передбачає всі рівні освіти (дошкільну,
початкову, середню, вищу та післядипломну).
Держава забезпечує своєчасне виявлення дітей з особливими
потребами, починаючи з трирічного віку, визначає їх потреби із
залученням спеціалістів широкого профілю та надає всі необхідні
засоби, обладнання, пільги та спеціальну допомогу з боку педагогічного
персоналу та інших залучених спеціалістів для їх безперешкодного
навчання у звичайних школах. За необхідності в окремих випадках діти
з особливими потребами можуть навчатися в спеціальних школах.

Загальноосвітній ліцей (15–18 років)
Навчання в загальноосвітньому ліцеї не є обов’язковим, проте воно
необхідне учням, які планують складати вступні іспити до одного з
державних університетів Кіпру та Греції. У загальноосвітньому ліцеї учні
мають можливість укладати свій навчальний план відповідно до своїх
інтересів та схильностей.

Вечірня школа
Вечірня школа, заняття в якій проходять у другій половині дня і ввечері,
також входить до системи середньої освіти. Молоді люди віком від
15 років, які працюють, та особи старші 18 років можуть відвідувати
вечірню школу. Після завершення вечірньої школи випускники
одержують свідоцтво про закінчення школи.

Середня професійно-технічна освіта (ПТО)
Середня професійно-технічна освіта реалізується через різноманітні
програми професійної та технічної освіти, програми стажування та
неперервної освіти. Учні, які успішно опанували курс гімназії, мають
право вступати до професійно-технічних закладів. Професійно-технічна
освіта розподіляється на два етапи: теоретичний і практичний. Тривалість
кожного з етапів становить три роки, і після виконання програми
учні отримують свідоцтво про закінчення школи, яке прирівнюється
до аналогічного свідоцтва після закінчення шести класів державної
середньої школи. Випускники можуть продовжити навчання в будьякому вищому навчальному закладі.
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Ліцеїсти
Фото: Відділ преси та інформації

Корисна інформація
Умови зарахування
Батьки або опікуни зараховують учнів у школах відповідного освітнього
округу протягом червня або у вересні, якщо учні встигли скласти іспити
до того часу. За певних умов учні можуть переходити з однієї школи до
іншої.

Переведення до початкової школи
Для переведення до державної початкової школи із закладу недержавної
форми власності або школи, що знаходиться за межами Республіки Кіпр,
необхідно надати свідоцтво про народження та документи про освіту.
Після цього учень зараховується до класу, який відповідає його віку. Якщо
рівень навчальних досягнень із грецької мови й математики не відповідає
вимогам для цього класу, учень зараховується до попереднього класу,
якщо вік дитини дозволяє завершити початкову школу відповідно до
закону. Переведення з однієї приватної школи до іншої допускається,
але учень має відповідати критеріям вступу, які визначені тією чи іншою
школою. Актуальну інформацію щодо переведення іноземні громадяни
можуть отримати в органах управління освітою.

Переведення до середньої школи
Під час переведення до середньої школи іноземних учнів застосовується
наведена нижче процедура.


Якщо учень має табель успішності або інші відомості про
навчальні досягнення, він складає діагностичний іспит із
грецької мови та історії і в разі задовільного результату одразу
зараховується до наступного класу.



Якщо учень має в табелі успішності низький рівень досягнень
з певних предметів, він складає діагностичний іспит саме з цих
дисциплін, а також із сучасної грецької та історії.



Якщо учень має табель, але за результатами діагностичного
іспиту має незадовільну оцінку, він повинен повторно вивчити
програму за цей клас.
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Якщо в учня є лише довідка про навчання без зазначення
оцінок та навчальних досягнень, він буде зарахований до
середньої школи після складання розподільчих іспитів з
усіх курсів, крім релігієзнавства, фізкультури, музичного та
образотворчого мистецтва, домогосподарства та технологій.



Якщо учень не складає діагностичний іспит, збори викладачів
(педагогічна рада) вирішують, до якого класу слід зарахувати
учня.

Переведення із закордонних шкіл або шкіл не з грецькою мовою
навчання:


Для переведення до початкової школи з недержавної
школи іншого типу або школи, що знаходиться за межами
Республіки Кіпр, необхідно надати свідоцтво про народження
та документи про освіту. Учень приєднується до класу,
який відповідає його віку. Якщо оцінки з грецької мови та
математики не відповідають вимогам для цього класу, учень
зараховується до попереднього класу, якщо вік дитини дає
змогу завершити навчання в початковій школі відповідно до
закону.



Якщо учень має низькі бали в табелі або відомостях про
навчальні досягнення, він складатиме іспити з грецької мови та
історії, після чого він зараховуватиметься до наступного класу.



Якщо оцінки в табелі цілком задовільні, але в ньому відсутні
відомості про деякі предмети, то, окрім іспитів із грецької мови
та історії, потрібно буде скласти також іспити з предметів,
відомості про які відсутні.



Якщо табель успішності наявний, але учень не склав
кваліфікаційний іспит, учневі доведеться повторно вивчати
програму за цей клас.



Якщо в учня є лише посвідчення про відвідування без
зазначення оцінок, він буде зарахований до наступного класу
після складання іспитів з усіх предметів, крім релігієзнавства,
гімнастики, музичного та образотворчого мистецтва,
домогосподарства та технологій.
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Переведення з вечірньої до денної школи заборонено.
Навчання протягом повного дня дозволяється, але лише як
виняток.

Кожна школа самостійно визначає дату та місце проведення вступних
іспитів. За додатковою інформацією слід звертатися безпосередньо до
школи.

Початок і закінчення навчального року
Робота шкіл розпочинається 1 вересня і закінчується 30 червня. Заняття
розпочинаються в першій декаді вересня і закінчуються в першому
тижні червня для гімназій і в останню декаду травня для ліцеїв.
Навчальний рік складається з двох семестрів.


Семестр A триває з вересня по січень.



Семестр B із січня до завершення занять.

Шкільні канікули


Загальнодержавні свята: 1 жовтня (День Незалежності
Республіки Кіпр), 28 жовтня, Зелений понеділок, 25 березня,
1 квітня та 1 травня



Різдвяні канікули (з 24 грудня до 6 січня включно)



Великодні канікули (з Великоднього понеділка до Проводів
(Томиної неділі)).



Інші релігійні свята: Іменини архієпископа, День трьох
святителів (30 січня), День Святого Духу, свято апостола
Варнави (11 червня)



Літні канікули: щороку розпочинаються 1 липня і завершуються
31 серпня
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7.3 Вища й терціарна освіта на Кіпрі                                            
Вища освіта
На Кіпрі існує кілька державних і приватних коледжів та університетів,
які видають дипломи та свідоцтва, а також присвоюють наукові ступені
бакалавра, магістра та доктора наук.

Державні університети
Університет Кіпру (www.ucy.ac.cy)
Університет Кіпру вперше прийняв студентів у 1992 році. Сьогодні він
пропонує освітні програми за трьома академічними рівнями: бакалавр,
магістр і доктор наук.

Відкритий університет Кіпру (www.ouc.ac.cy)
Відкритий університет Кіпру розпочав свою діяльність у вересні
2006 році. Він пропонує навчання за відкритою та дистанційною
формами.

Кіпрський технологічний університет (www.cut.ac.cy)
Кіпрський технологічний університет розпочав свою діяльність з
вересня 2007 року. Його навчальні програми здебільшого орієнтовані
на прикладні науки.

Приватні університети
На Кіпрі діють декілька приватних університетів:
 Кіпрський університет імені Фредеріка (www.frederick.ac.cy)
 Європейський університет Кіпру (www.euc.ac.cy)
 Університет Нікосії (www.unic.ac.cy)


Університет Неаполіс (www.nap.ac.cy)
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Будівля університету Кіпру
Фото: Відділ преси та інформації

Державні установи терціарної освіти
На Кіпрі досить багато державних закладів, які надають послуги у сфері
терціарної освіти. Найпомітнішими з них є такі:


Кіпрський коледж лісного господарства



Середземноморський інститут менеджменту (СІМ)



Поліцейська академія Кіпру

Приватні вищі навчальні заклади
Наразі на Кіпрі налічується 34 приватних заклади терціарної освіти. Такі
заклади не мають статусу університетів, але вони пропонують студентам
та випускникам вищих навчальних закладів курси як академічного, так
і професійного спрямування. Докладніші відомості можна отримати
на веб-сайті Міністерства освіти та культури Кіпру (www.moec.gov.
cy). Уповноваженим органом з питань якості освіти, оцінювання та
акредитації програм підготовки, які здійснюються приватними ВНЗ, є
Рада акредитації та атестації навчальних закладів (CEEA/S.E.K.A.P.)

Кіпрська рада з питань визнання освітніх кваліфікацій
Урядом Республіки Кіпр засновано Кіпрську раду з питань визнання
освітніх кваліфікацій (KYSATS). Цей орган перевіряє освітні кваліфікації,
присвоєні акредитованими установами або відповідно до атестованих
та акредитованих у встановленому порядку програм підготовки.

7.4 Професійна підготовка та освітні послуги для громадян
третіх країн
Загальні відомості
Мета професійної освіти та різноманітних програм підготовки — надати
громадянам третіх країн можливості для вдосконалення знань та
навичок, а також сприяти їх інтеграції в суспільстві та на ринку праці
Кіпру. Перелік освітніх послуг, які пропонуються громадянам третіх
країн державними та приватними організаціями, наведений нижче. У
кожній організації діють свої правила та процедури (години, вартість,
терміни навчання, бланки тощо). Через це, щоб отримати докладнішу
інформацію, слід звертатися до кожної організації окремо.
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Державні заклади для освіти дорослих
Мета державних установ післядипломної освіти — забезпечити рівні
можливості для тисяч студентів і дорослих людей. На Кіпрі існує 40
державних закладів, які надають освітні послуги дорослим. Вступ до
таких закладів проходить у травні й поновлюється в першу декаду
вересня. Студентам і дорослим пропонується великий вибір курсів:


мовні курси (наприклад, англійської, французької, російської,
грецької для іноземців, турецької)



бухгалтерський облік



комп’ютерні науки



підготовчі курси для вступу до державних університетів



інтенсивні курси для гімназій і ліцеїв

Центри підготовки
Центри підготовки розташовані в усіх містах і надають громадянам
можливість отримувати освіту протягом усього життя. Центри підготовки
за невелику плату надають освітні послуги тисячам бажаючих віком від
15 років. Центри підготовки дають можливість громадянам третіх країн
проходити курси грецької мови. Заняття розпочинаються приблизно
наприкінці жовтня і завершуються в кінці травня. Докладніші відомості
можна знайти на веб-сайті Міністерства освіти та культури Кіпру
(www.moec.gov.cy).

Структура Фонду підтримки неперервної освіти
Міністерство освіти та культури за рішенням Ради Міністрів (2012 р.)
сприяє розвитку цієї установи згідно Закону «Про асоціації та фонди»,
який регулює роботу осіб у державних освітніх закладах, центрах
підготовки для дорослих, в усіх денних школах, вечірніх класах технічних
училищ, музичних і спортивних школах.
Вищезгадане рішення є лише частиною тих зусиль, які докладає
Міністерство освіти та культури для створення особливої моделі,
спрямованої на залучення людей до участі в зазначених вище
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програмах, запровадження прозорих, справедливих та об’єктивних
критеріїв відбору співробітників для участі в цих програмах. За даними,
що містяться у звіті головного бухгалтера, ця модель досі не створена.

Загальнодоступні послуги
Крім послуг, які надають Департамент праці й Департамент міграції та
цивільної реєстрації, перелічених в іншому розділі, громадянам третіх
країн надаються також інші послуги щодо організації та підтримки
професійної освіти та програм підготовки.

Міністерство освіти та культури (www.moec.gov.cy)
Міністерство освіти та культури забезпечує програми підготовки з
грецької мови, а також з інших предметів та галузей знань:


Навчальні центри для дорослих: Заняття доступні для всіх
осіб, яким виповнилося 15 років, без будь-яких додаткових
обмежень. Вартість навчання на рік є досить невисокою й
залежить від обраного курсу. Центри наразі здійснюють
підготовку за різноманітними програмами, у тому числі з
робітничих і мовних спеціальностей. Особи, які успішно
пройшли підготовку, отримують відповідне свідоцтво.



Державні установи післядипломної освіти: Курси призначені
як для учнів або студентів, так і для дорослих. На цих
курсах, крім інших предметів, можна опанувати іноземні
мови, бухгалтерський облік та отримати навички роботи з
комп’ютером. Для тих, хто живе й працює на Кіпрі, але не
володіє грецькою, також пропонуються курси грецької мови.

Міністерство внутрішніх справ (www.moi.gov.cy)
Міністерство внутрішніх справ дає можливість неурядовим організаціям
здійснювати програми професійної освіти та підготовки. Головні
завдання, які ставить перед собою цей план, включають: створення
можливостей для отримання мігрантами освіти, зокрема для вивчення
грецької мови, а також підтримка доступу мігрантів до ринку праці
Кіпру.
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Напівурядові організації
Агенція з розвитку трудових ресурсів (www.hrdauth.org.cy)
Агенція з розвитку трудових ресурсів — це напівурядова організація,
головним завданням якої є неперервна й системна підготовка,
спрямована на розвиток трудових ресурсів. Деякі програми, які
здійснюються агенцією з розвитку трудових ресурсів, також доступні
для громадян третіх країн.

Неурядові організації (НУО)
Деякі неурядові організації розробляють і впроваджують програми
професійної освіти та підготовки для громадян третіх країн за сприяння
державних і європейських програм, зокрема Фонду європейської
інтеграції. Більшість цих програм безкоштовні. Деякі неурядові
організації, які проводять навчання для громадян третіх країн, перелічені
нижче.

INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu)
Невелика кіпрська компанія, фахівці якої мають багатий досвід
стратегічного
планування,
розвитку
бізнесу,
соціального
підприємництва, використання технологій та інновацій у галузі
професійної освіти та академічної підготовки. Компанія Innovade
співпрацює з організаціями, допомагаючи їм впроваджувати новітні
технології та засоби підвищення продуктивності в бізнес-процеси, щоб
забезпечити покращення ефективності, збільшення продуктивності та
примноження прибутку.

Центр прискорення дослідження та розвитку технічних засобів
навчання (CARDET) (www.cardet.org)
Центр прискорення дослідження та розвитку технічних засобів навчання
(CARDET) — це неприбуткова науково-дослідницька організація, що
знаходиться на Кіпрі та має партнерів по всьому світу. Центр CARDET
пропонує програми для професійної освіти, практикуми з питань
побудови громадянського суспільства, освіти та навчання, використання
електронного та інклюзивного навчання, а також правової підтримки.
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Середземноморський інститут гендерних досліджень (MIGS)
(www.medinstgenderstudies.org)
Середземноморський інститут гендерних досліджень підтримує
ініціативи, спрямовані на підвищення ролі жінок у громадянському
суспільстві й державному управлінні на місцевому, національному
та європейському рівнях. Особлива увага приділяється маргінальним
групам, яким надається підтримка шляхом участі в різноманітних
освітніх і навчальних програмах.

KISA — Організація з боротьби за рівність, підтримку,
антирасизм (www.kisa.org.cy)
Метою цієї організації є підтримка розвитку багатонаціонального
суспільства й забезпечення рівних прав для всіх. Організація пропонує
програми підготовки, спрямовані на подолання проявів расизму та
дискримінації на Кіпрі, і надає різноманітну підтримку громадянам
третіх країн.

Вищі навчальні заклади, що пропонують програми професійної
освіти
Державні й приватні заклади вищої освіти пропонують програми
професійної освіти. Для отримання докладної інформації щодо мови
навчання, вартості та вимог до рівня підготовки абітурієнтів радимо
звертатися безпосередньо до відповідного закладу.
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Охорона
здоров’я

Охорона здоров’я
Усі громадяни третіх країн, що приїжджають на Кіпр, мають доступ до
місцевої системи охорони здоров’я, а загальна сума витрат залежить
від наданих послуг. Послуги з охорони здоров’я на Кіпрі надаються як
державним, так і приватним сектором. Громадяни третіх країн можуть
отримувати потрібні їм послуги в будь-якому із секторів, взявши до уваги
існуючу між ними різницю у структурі, кваліфікації та вартості послуг.
Громадяни третіх країн мають сплачувати повну вартість послуг з
охорони здоров’я в державних і приватних лікарнях. Вартість послуг
державних лікарень визначає держава, тоді як у приватному секторі
вартість послуг визначається лікарями та/або медичними центрами. Усі
громадяни третіх країн повинні мати приватну медичну страховку, що
покриває більшу частину витрат на медичні послуги залежно від умов
конкретної програми страхування. Відділення невідкладної медичної
допомоги як у державних (з 01.08.2013), так і у приватних лікарнях
надають послуги за плату.
Якщо громадянин третьої країни має приватну медичну страховку,
частина витрат може бути сплачена страховою компанією, залежно від
умов програми покриття.
Громадяни третіх країн можуть отримати інформацію про свої права на
доступ до послуг з охорони здоров’я в таких установах:


Міністерство охорони здоров’я



Центр обслуговування громадян



Департамент міграції та цивільної реєстрації



Лікарні
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8.1 Система охорони здоров’я                                                                          
Структура сектору охорони здоров’я базується на трьох рівнях
медичної допомоги: первинна медико-санітарна допомога, вторинна
(спеціалізована) медична допомога та третинна (високоспеціалізована)
медична допомога. Невідкладна допомога надається відділеннями
невідкладної медичної допомоги, як це представлено на схемі нижче.
Відділення
невідкладної
медичної
допомоги

Вторинна
(спеціалізована)
медична
допомога

Первинна
медико-санітарна
допомога

Третинна
(високоспеціалізована) медична
допомога

Пацієнт-ГТК

Нижче наведено детальний опис послуг, що надаються на кожному
етапі медичної допомоги.

Первинна медико-санітарна допомога
Це місце першого контакту людини із системою охорони здоров’я,
призначене для задоволення більшості повсякденних потреб у медичній
допомозі. Медична допомога надається лікарями та медсестрами
та включає профілактику, діагностику, лікування захворювань,
травм та інших станів і подальший лікарський нагляд за станом
здоров’я пацієнтів. Також вона включає направлення до спеціалістів
і на діагностичні дослідження. Установи надання первинної медикосанітарної допомоги:


Амбулаторії міських і районних лікарень



Місцеві медичні центри

Перша або основна медична допомога є частиною первинної
медико-санітарної допомоги, що надається за місцем проживання.
Медичну допомогу надають лікарі загальної практики в різноманітних
муніципальних і районних медичних центрах і амбулаторіях лікарень
загального профілю. Пацієнт може звернутися до лікаря загальної
практики в одному з медичних центрів різних районів або до амбулаторії
лікарні загального профілю в Нікосії, Лімасолі, Ларнаці, Пафосі чи
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Фамагусті, а також до лікарень Кіперунти та Полісу. Щоб записатися до
лікаря, громадяни третіх країн мають надати тільки свій паспорт.
Медичні центри працюють у першій половині дня та один раз на
тиждень по обіді (7:30-14:30 щодня та 15:00-18:00 у середу).
Медичні центри надають також фармацевтичні, стоматологічні та
інші послуги; час і дні надання певних спеціалізованих послуг можуть
відрізнятися в різних центрах. У визначені дні в усіх центрах і амбулаторіях
лікарень загального профілю спеціалісти проводять медичні огляди за
записом і направленням.
Первинну медико-санітарну допомогу можна отримати як у приватних
лікарнях (у приватних лікарів), так і у профспілкових клініках. У
приватному секторі первинну медико-санітарну допомогу надають
приватні лікарні, приватні клініки та приватні лікарі, як правило, за
записом. І нарешті, первинну медико-санітарну допомогу надають
також профспілкові клініки, якщо громадянин третьої країни є членом
профспілки.

Вторинна (спеціалізована) медична допомога
Вторинна медична допомога надається спеціалізованим медичним
і допоміжним медичним персоналом у лікарнях. Вона включає
діагностичні й терапевтичні процедури, стаціонарне лікування та
хірургічні операції для пацієнтів із різними захворюваннями. Доступ до
вторинної медичної допомоги пацієнти отримують за направленням
спеціалістів первинної медико-санітарної допомоги або через
відділення невідкладної медичної допомоги.

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога
Третинна медична допомога передбачає надання спеціалізованої
медичної допомоги та використання передових медичних технологій у
спеціалізованих медичних центрах. Вона включає спеціалізовані форми
лікування/втручань, такі як операція на відкритому серці, трансплантація
кісткового мозку та ін.

Відділення невідкладної медичної допомоги
На випадок потреби в невідкладній медичній допомозі всі лікарні
загального профілю мають відділення невідкладної допомоги, що
надають таку допомогу 24 години на добу. Якщо пацієнта необхідно
госпіталізувати, він/вона матиме сплатити повну вартість медичних
послуг, які отримає.
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8.2 Покриття медичного страхування                                                                       
Усі громадяни третіх країн, що приїжджають на Кіпр працювати або
вчитися, зобов’язані законом мати приватну медичну страховку, що
покриває частину витрат на стаціонарне та амбулаторне лікування, а
також витрат на фармацевтичні препарати. Громадяни третіх країн, що
працюють, повинні мати медичні страховки двох типів:


Медичну страховку на час перебування на робочому
місці, вартість якої повністю сплачується роботодавцем
(відповідальність роботодавця)



Медичну страховку від захворювань і нещасних випадків
поза робочим місцем, витрати на яку діляться порівну між
роботодавцем і працівником

Студенти-громадяни третіх країн сплачують повну вартість своєї
приватної медичної страховки. Страхову компанію визначає університет/
коледж, до якого вступив студент. Вартість програм страхування
різних страхових компаній відрізняється. Різними є й самі пропоновані
програми страхування, тобто умови й положення, що визначають
обставини, за яких страхова компанія відшкодує медичні витрати.
Більшість страхових компаній вимагають подання письмової заяви на
виплату відшкодування протягом певного визначеного періоду після
проведення консультації лікаря чи лікування. Заява страхувальника має
також включати всі підтверджувальні документи щодо страхової події,
такі як звіт лікаря та квитанція про оплату.

Програми медичного страхування, що надаються
профспілками
Громадяни третіх країн, що працюють, мають право ставати членами
профспілки. Деякі профспілки (Всекіпрська федерація праці (PEO),
Конфедерація робітників Кіпру (SEK) і Демократична федерація праці
Кіпру (DEOK)) надають своїм членам медичне страхування. За цими
програмами медичного страхування робітник оплачує медичні послуги
й може отримати повне або часткове відшкодування таких витрат
залежно від програми. Профспілкова система охорони здоров’я
покриває тільки первинну медико-санітарну допомогу, що надається
лікарями, пов’язаними з конкретною профспілкою. Профспілки не
відшкодовують витрати на стаціонарне лікування чи хірургічні операції
(вторинна та третинна медична допомога).
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8.3 Аптеки                                                                                                   
На Кіпрі є багато приватних і державних аптек. Пацієнт має самостійно
оплачувати всі ліки. Якщо ліки призначено лікарем пацієнтовігромадянину третьої країни, частину витрат може покрити страхова
компанія пацієнта.

Державні
Аптеки знаходяться в державних лікарнях. Їх розклад роботи збігається
з розкладом роботи державних медичних і амбулаторних центрів.

Приватні
У кожному місті є приватні аптеки, деякі з них працюють цілодобово, у
тому числі й на вихідних. Інформацію про аптеки, що працюють вночі,
можна знайти в щоденній пресі, на вітринах усіх аптек, а також отримати
по телефону чи за допомогою послуги Телетекст на місцевих ТБ-каналах.
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Доступ до
інфраструктури

Доступ до
інфраструктури
У цьому розділі міститься корисна інформація для громадян третіх
країн, які проживають на Кіпрі, щодо відкриття рахунків для сплати
комунальних послуг (електроенергія, водопостачання, Інтернет,
телефонний зв’язок). У цьому розділі ви також можете дізнатися про
безпосередні послуги (транспортні та поштові).

9.1 Живлення/електроенергія                                                                                       
Напруга в енергетичних мережах на Кіпрі становить 230 В (змінний
струм), 50 Гц. Сила струму в розетках — 13 ампер, у більшості будівель
використовують штекери з прямокутними роз’ємами. До однієї
розетки через адаптер можна підключити декілька приладів із низьким
енергоспоживанням (наприклад, радіоприймачі, електричні годинники
тощо). Не рекомендується використовувати адаптери для підключення
приладів із високим енергоспоживанням (наприклад, електричні
обігрівачі, тостери, праски тощо). У більшості готелів адаптери можна
отримати в адміністрації. Адаптери можна придбати в магазинах
електричних товарів, супермаркетах, продуктових магазинах тощо.
Послуги енергопостачання надаються виключно Управлінням
енергопостачання Кіпру (CEA). На острові розташовано декілька
відділень Управління й відвідувачі можуть звертатися до будь-якого з
них для отримання необхідних послуг або консультацій з усіх питань у
компетенції CEA.
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Щоб оформити послуги за місцем проживання або працевлаштування,
необхідно надати перелічені нижче документи.
Гарантійний платіж

Перелік документів

Примітки

Фізична особа
а) Договір оренди або купівлі-продажу;
б) паспорт.

Вартість
залежить
від форми
власності на
нерухомість:
власна або
орендована.

Громадяни третіх
країн, які є власниками
будинку або житлового
приміщення, мають
сплатити гарантійний
платіж у розмірі
50 євро.
Громадяни третіх
країн, які орендують
приміщення, мають
сплатити гарантійний
платіж у розмірі
300 євро.

Компанія
а) Свідоцтво про реєстрацію компанії;
б) свідоцтво про акціонерів і директорів
компанії;
в) печатка компанії;
г) підпис уповноваженого представника
компанії, що має право підписувати документи від імені компанії;
д) гарантійний лист, підписаний особою,
яка погоджується сплатити всі борги
компанії в разі її неспроможності нести
відповідальність за власними фінансовими зобов’язаннями. Не застосовується до публічних або офшорних компаній.
е) Договір оренди приміщення або свідоцтво про право власності.
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Вартість розраховується залежно від розміру компанії.

Громадяни третіх країн,
які є власниками малого бізнесу та потребують його підключення
до національної енергосистеми
(незалежно від форми власності на будівлю), мають
сплатити гарантійний
платіж у розмірі 600
євро. Розмір гарантійного платежу для великих компаній становить
750 євро.

9.2 Водопостачання                                                                                             
Вода на території Кіпру є питною. Забруднення води — досить незначне,
кожну оселю обладнано водопроводом для забезпечення питною
водою. У готелях, ресторанах, громадських приміщеннях водопровідна
вода також є питною. Водопостачання всіх будівель на території
Республіки Кіпр забезпечують Регіональні управління з водопостачання.
Управління має низку відділень на острові, і користувачам слід
звертатися до найближчого відділення Управління щодо всіх питань,
пов’язаних із водопостачанням власного помешкання/приміщення. Для
підключення послуг необхідно надати перелічені нижче документи.
Категорія
користувачів
Власники
нерухомості

Орендарі
приміщень за
договорами оренди

Перелік документів
Договір купівлі-продажу/
свідоцтво про право
власності, останні за часом
показники лічильника води.
Заповнений і підписаний
бланк передачі послуг із
водопостачання/договір
оренди, останні за часом
показники лічильника води.

Вартість
Гарантійний платіж,
розмір якого залежить
від типу власності
(будинок, комерційна,
промислова). Власники
будинків: гарантійний
платіж становить
64,76 євро, орендований
будинок: гарантійний
платіж 60 євро.

9.3 Послуги телефонного зв’язку та Інтернету                                                            
Послуги стаціонарного, мобільного зв’язку та Інтернету
На Кіпрі представлено декілька телекомунікаційних компаній, які
надають послуги стаціонарного та мобільного зв’язку. Користувачі
можуть звернутися до будь-якої з компаній або відвідати один із їхніх
фірмових магазинів, розташованих у ділових і торговельних районах
великих міст. Громадянам третіх країн, які бажають отримати послуги
стаціонарного або мобільного зв’язку, слід надати такі документи:


паспорт;



будь-який рахунок про сплату комунальних послуг, у якому
зазначено адресу проживання або договір оренди чи договір
купівлі нерухомого майна.

Основними операторами стаціонарного телефонного зв’язку на Кіпрі є
такі компанії:
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Cyprus Telecommunication Authorities (CYTA);



PrimeTel;



Cablenet;



MTN.

Послуги мобільного зв’язку (передплачений зв’язок)
Окрім придбання стандартних послуг мобільного зв’язку на основі
щомісячної сплати (сплата кожного місяця), у будь-якому магазині
можна придбати мобільні номери, які дозволяють сплачувати за
розмови за допомогою карток поповнення рахунку (передплачений
зв’язок).

Здійснення телефонних дзвінків
На Кіпрі поширено три типи таксофонів — монетні, вуличні карткові
таксофони та домашні карткові телефони. Вуличні платні таксофони
можна використовувати для місцевих і міжнародних дзвінків. Таксофони
розташовано в більшості міських і селищних центрів, міжнародних
аеропортах, портах та інших місцях. Інструкції з набору номерів і тарифи
зазначено на корпусі таксофонів.
Для здійснення дзвінка за межі Кіпру наберіть 00 перед кодом
необхідної країни, а потім телефонний номер абонента.
Тарифи за користування домашнім або мобільним телефоном залежать
від обраного оператора.
Для дзвінків у межах Кіпру використовуються восьмизначні телефонні
номери.
Щоб зателефонувати до Кіпру з будь-якої іншої країни, спочатку наберіть
00357, а потім восьмизначний номер абонента.

Інтернет
Усі оператори телекомунікаційних послуг також надають послуги
Інтернету, які різняться пропускною здатністю, технологіями передачі,
наприклад, стаціонарні лінії, ADSL, Wi-Fi, кабельні та інші. Більшість
закладів, зокрема пункти зв’язку, інтернет-кафе та готелі, пропонують
відвідувачам послуги Інтернету з різною швидкістю та типом
підключення. Залежно від типу закладу, можуть надаватися послуги
фіксованого або безпроводового зв’язку, які тарифікуються погодинно.
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Основні оператори послуг Інтернету на Кіпрі:


Cyprus Telecommunication Authorities (CYTA);



PrimeTel;



Cablenet;



MTN.

9.4 Номер телефону екстреного зв’язку — 112                                                               
На Кіпрі, як і в усіх державах-членах Європейського союзу, номер
телефону екстреного виклику — 112. Дзвінки за номером екстреного
виклику є безкоштовними з усіх номерів телефонів (мобільних,
стаціонарних і таксофонів) для термінового виклику швидкої медичної
допомоги, служби пожежного порятунку або поліції.

9.5 Пошта Кіпру                                                                                       
Пошта Кіпру надає стандартні поштові послуги й окремі спеціальні
послуги. Поштові послуги надаються користувачам у поштових
відділеннях, розташованих на території країни та в аеропортах. Дрібні
пакети та листи з необхідною кількістю поштових марок можна надсилати
за допомогою поштових скриньок жовтого кольору, розташованих
уздовж головних вулиць великих міст. Поштові марки продаються в
поштових відділеннях, поштових установах, а також у багатьох готелях,
газетних кіосках і пунктах продажу преси.
Пошта Кіпру надає перелічені нижче послуги.

Послуга надсилання листів
Включає послуги звичайної пошти. Встановлено деякі обмеження для
пересилання листів залежно від їхньої ваги та розмірів. Тарифи також
залежать від типу поштового відправлення. Адреса одержувача має
виглядати так:
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ім’я;



номер будинку/квартири, повна назва вулиці;



поштовий індекс, область або адміністративний округ;



місто;



країна.

Послуга надсилання посилок
Включає послуги з надсилання комерційних зразків і товарів, які не
можна надсилати звичайними листами через обмеження ваги та
розміру. Встановлено деякі обмеження для пересилання посилок
залежно від їхньої ваги та розмірів. Тарифи також залежать від типу
посилки.

Послуги грошових переказів
Пошта Кіпру надає послуги грошових переказів у співпраці з приватною
компанією, що займається грошовими переказами

Марки й філателістичні послуги
Пошта Кіпру пропонує марки та конверти для колекціонерів

9.6 Транспорт                                                                                              
Автобуси
На Кіпрі ви зможете скористатися одним із чотирьох видів автобусів:


міжміські автобуси, які перевозять пасажирів удень між усіма
містами Кіпру за великою кількістю маршрутів;



приміські автобуси, якими можна дістатися з майже будь-якого
селища до найближчого міста;



міські автобуси, які рухаються між районами міст із частим
графіком руху протягом дня. В окремих туристичних зонах у
літній період року перевезення тривають до пізньої ночі;



Автобуси, що виконують перевезення до аеропортів.

152 | Путівник по Кіпру

Автобуси
Фото: Відділ преси та інформації

Таксі
На території острова працюють служби таксі таких трьох типів:


приміське/міжміське таксі, яке забезпечує можливість
подорожувати разом із 4–7 іншими пасажирами. Здійснює
перевезення пасажирів між усіма головними містами Кіпру,
графік руху — кожні півгодини, з 06:00 до 18:00 з понеділка по
п’ятницю. По суботах і неділях таксі працює до 17:00. Можливе
попереднє бронювання місць по телефону або через Інтернет
за допомогою відповідних компаній.



Сільська служба таксі працює в селищних районах і здійснює
перевезення виключно від базової станції та у зворотному
напрямку. Таксі не обладнано лічильниками, вартість проїзду
розраховується залежно від кілометражу/тарифу.



Міська служба таксі працює цілодобово в усіх містах. Таксі
можна замовити або зупинити на вулицях. Міські таксі
мають бути облаштовані лічильниками, розрахунок вартості
розпочинається з моменту, коли пасажир займає місце в
салоні.

Керування транспортним засобом на Кіпрі


Мінімальний вік водія: 18 років.



Лівосторонній рух.



Громадяни третіх країн мають право керувати транспортним
засобом за наявності посвідчення водія країни походження
протягом 30 днів або протягом максимального терміну шість
місяців — за наявності міжнародного посвідчення водія.



Громадяни третіх країн із Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну,
Австралії, Швейцарії, Зімбабве, США, Японії, Канади, Нової
Зеландії, Південної Африки, Росії, Грузії, України, Сербії та
Південної Кореї можуть керувати транспортними засобами за
наявності посвідчення водія країни походження протягом 6
місяців. Після завершення цього терміну вони можуть подати
заяву на отримання посвідчення водія Кіпру без складання
іспиту з керування транспортним засобом.



Громадяни третіх країн, які не належать до жодної із
зазначених вище категорій, мають право отримати посвідчення

Фото: Відділ преси та інформації
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водія Кіпру після проживання на Кіпрі протягом 6 місяців і по
результатах успішного складання теоретичних і практичних
іспитів із керування транспортним засобом.


Під час керування транспортним засобом розмовляти по
мобільному телефону заборонено.



Заборонено керування транспортним засобом за наявності
в крові або подиху алкоголю, що перевищує мінімально
допустимий рівень.



Пасажири на передніх і задніх сидіннях транспортного засобу
повинні бути пристебнуті ременями безпеки під час руху.



Обов’язковим є страхування від ДТП з вини третіх осіб. Також
водіям рекомендується мати страхування від травм або
ушкоджень.

9.7 Центри з обслуговування населення                                                                               
Щоб покращити рівень обслуговування громадян, уряд створив центри
з обслуговування населення в Нікосії, Лімасолі, Ларнаці, Пелендрі, Поліс
Хрісохусі та Пафосі. Центри працюють за принципом єдиного дозвільного
центру й надають різноманітні послуги в одному пункті. Головна мета —
централізована громадська служба, яка створює умови для уникнення
довготривалих і складних процедур для громадян, а також покликана
ефективно надавати високоякісні послуги. Через центри надаються
послуги 6 різних управлінь, зокрема Автотранспортного управління,
Управління соціального страхування, Служби субсидій і дотацій
Міністерства фінансів, Управління реєстрації актів громадянського стану
та міграції, Міністерства охорони здоров’я та Управління земельних
ресурсів та оцінки.

9.8 Офіційний сайт уряду (www.cyprus.gov.cy)                          
Це офіційний сайт Республіки Кіпр, на якому можна знайти загальну
інформацію про всі державні послуги, зокрема інформацію про
проживання на Кіпрі. Цей веб-сайт може бути корисним для всіх, хто
зацікавлений в отриманні інформації такого характеру. Крім цього, у
всіх великих містах розташовано декілька центрів з обслуговування
населення, які забезпечують надання загальної інформації та послуг
населенню.
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Корисні
контакти

Корисні контакти

МІНІСТЕРСТВА РЕСПУБЛІКИ КІПР
Міністерство закордонних справ

Presidential Palace Avenue,
1447 Nicosia

22651000

minforeign1@mfa.gov.cy

www.mfa.gov.cy

Міністерство внутрішніх справ

1453 Nicosia

22867800

cgregoriades@moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

Міністерство праці та
соціального страхування

7 Vironos Avenue, 1463
Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Міністерство освіти та культури

Kimonos and Thoukididou
corner, Acropoli, 1434 Nicosia

22800600
22800700

registry@moec.gov.cy

www.moec.gov.cy

Міністерство охорони здоров’я

1 Prodromou & 17 Chilonos
corner, 1448 Nicosia

22605300
22605301

perm.sec@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy

Міністерство фінансів

Michael Karaoli & Gregori
Afxentiou corner, 1439 Nicosia

22602723

Міністерство юстиції та
громадського порядку

125 Athalassis Avenue, 1461
Nicosia

22805950

registry@mjpo.gov.cy

www.mjpo.gov.cy

Міністерством сільського
господарства, природних
ресурсів і навколишнього
середовища

1411 Nicosia

22408305

registry@moa.gov.cy

www.moa.gov.cy

Міністерство торгівлі,
промисловості та туризму

6 Andrea Araouzou Street,
1076 Nicosia

22867100

perm.sec@mcit.gov.cy

www.mcit.gov.cy

Міністерство оборони

4, Emmanouil Roidi Street,
1095 Nicosia

22807500

Міністерство комунікацій і
громадських робіт

28 Acheon Street,
1424 Nicosia

22800288

www.mof.gov.cy

www.mod.gov.cy
ipiresia.politi@mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy
Корисні контакти | 159

СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Штаб-квартири

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Нікосії

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22401600

director@sid.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Лімасола

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
3012 Limassol

25804319

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Ларнаки

1 Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

24805201
24805241
24805242

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Пафоса

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821247

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада
Фамагусти

Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

23816550

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Нікосія

66 Agiou Ilarionos Street,
1026 Nicosia

22804605

lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Лімасол

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Limassol

25804535

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Ларнака

23-25 Peliou street, 6301 Larnaca

24828172

larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Пафос

28 Kinira & Aristoteli Valaoriti Street, 26821600
8100 Paphos

pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Фамагуста

134 1st Apriliou street,
5280 Paralimni

ammochostos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

23811720

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ
Департамент праці

9 Klimentos Street 1061, Nicosia

22400807

director@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Центральна районна рада

3 Mouseiou Street, Nicosia

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Нікосія

3 Mouseiou Street, Nicosia

22403000

dlonic@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Лімасол

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Social Insurance Building, 2nd floor,
Limassol

25827350

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Ларнака/Фамагуста

Filiou Tsigaridi Street, Social
Incurance Building, Larnaca

24805312

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Пафос

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821658

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ
Штаб-квартири

12 Apeli Street, 1493 Nicosia

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Нікосія

18 Andrea Avramidi, Strovolos,
2024 Nicosia

22879191

dlionic@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Лімасол

41 Mishiaouli & Kavazoglou Street,
Agios Ioannis, 3016 Limassol

25827200

dliollim@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Ларнака

1 Filiou Tsigaridi Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

24805327

dliolar@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Пафос

1 Filikis Etairias, 8047 Paphos

26822715

dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Фамагуста

1 Filiou Tsigaridi Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

23819750

dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Штаб-квартири

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, 2nd floor,
1096 Nicosia

22803101

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Нікосії

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, 4th floor, 1096 Nicosia

22803145
22803127

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Лімасола

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Municipality of Limassol Building,
3011 Limassol

25819440
25819820

cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Ларнаки/
Фамагусти

61-63 Lordou Vironos Street
Lumiel Building, 2nd floor
6023 Larnaca

24817800
24817801

mtheofilou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Районна рада Пафоса

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26822614
26822640

eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Корисні контакти | 161

ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ЦСО)
ЦСО Нікосії

29 Katsonis Street,
Ayioi Omoloyites, Nicosia

22446686

kep@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

ЦСО Лімасола

21 Spyrou Araouzou Street,
3036 Limassol

25829129

keplimassol@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

ЦСО Ларнаки

42 Spyrou Kyprianou Avenue,
6051 Larnaca

24815555

keplarnaca@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

ЦСО Пафоса

62 Eleftheriou Venizelou
Avenue, 8021 Paphos

26822400

keppafos@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

ЦСО Поліса Хрісохуса

1 Evagoras Pallikarides Street,
8820 Polis Chrysochous

26821888

keppolis@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

ЦСО Пелендрі

70 Arch. Makarios the 3rd
Street, 4878 Pelendri

25813400

keppelendri@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

НЕЗАЛЕЖНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Офіс омбудсмена

2 Diagorou Street, Era House,
1097 Nicosia

22405500

ombudsman@ombudsman.gov.cy

www.ombudsman.gov.cy

Офіс комісара із
захисту даних

1 Iasonos Street, 2nd floor,
1082 Nicosia

22818456

commissioner@dataprotection.gov.cy

www.dataprotection.gov.cy

Офіс комісара із прав
дитини

Apelli & Pavlou Nirvana corner, 22873200
5th floor, 1496 Nicosia

childcom@ccr.gov.cy

www.childcom.org.cy

Правове управління
Республіки

1 Apelli Street, 1403 Nicosia

22889100

Всекіпрська
федерація праці
(ПЕО)

29 Archermou Street, Nicosia

22866400

peo@peo.org.cy

www.peo.org.cy

Конфедерація
трудящих Кіпру (СЕК)

11 Strovolos Avenue,
Strovolos, Nicosia

22849849

sek@sek.org.cy

www.sek.org.cy

Демократична
федерація праці
Кіпру (DEOK)

40 Vyronos street, 1096
Nicosia

22872194

deok@cytanet.com.cy

www.deok.org.cy

www.law.gov.cy

ПРОФСПІЛКИ
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ІНОЗЕМНІ ПОСОЛЬСТВА (КРАЇНИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО ЄС)
Посольство Ісламської
Республіки Іран

42 Armeniou Street,
2003 Acropolis, Nicosia

22314459

iranemb.nic@mfa.gov.ir
iranemb@cytanet.com.cy

Посольство Палестинської
Національної Адміністрації

31 Yianni Psichari Street,
Ayios Andreas,
1107 Nicosia

22315010
22770809

palstate.emb@cytanet.
com.cy

Висока Комісія Індії

3 Indira Ghandhi Street,
Engomi, 2413 Nicosia

22351741

hcoffice@cytanet.com.cy

Посольство Лівану

6 Chiou Street, Ayios
Dhometios, Nicosia

22878282
22878283

lebanon.emb@cytanet.
com.cy

Посольство Ізраїлю

4 I.Gripari Street, 1090 Nicosia

22369500

embass-sec@nicosia.mfa.
gov.il

http://nicosia.mfa.
gov.il

Посольство Росії

Ag. Prokopiou & Arch. Makarios
III Street,
2406 Engomi, Nicosia,

22 774622,
22 772141,
22 772142

russia1@cytanet.com.cy

http://www.
russianembassy.net

Посольство Китаю

28, Archimidons Sor, Engomi
Nicosia, Cyprus
P.O.BOX 24531

22 352182

chinaemb_cy@mfa.gov.cy

http://cy.chinaembassy.org

Посольство Грузії

46 Themistocle Dervi, 5th floor,
1066 Nicosia

22 357327

cyprus.emb@mfa.gov.ge

http://cyprus.mfa.
gov.ge

www.hcinicosia.org.in

ІНОЗЕМНІ КОНСУЛЬСТВА (КРАЇНИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО ЄС)
Консульство Йорданії

9 Dimitsanis, Flat 101,
1070 Nicosia

22458299

jor_emb1@otenet.gr

Консульство Таїланду
(Генеральне)

40 Euagorou Avenue, Flat 3, 1st
floor, 1097 Nicosia

22674900

thaicon@cytanet.com.cy

Консульство Султанату Оман

113 Prodromou Street,
Strovolos, 2064 Nicosia

22663300

Консульство Малайзії

60 Rigenis Street,
1010 Nicosia

22712712
99650022

Консульство Республіки Руанда

26 Chrysaliniotissis Street,
1017 Nicosia,

22730808

Консульство Республіки Кенія

20 Omirou Avenue, 1097 Nicosia

22671313

consulateofmalaysia.cy@
primehome.com

nicostorn@cytanet.com.cy

www.embassyofkenya.it
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Консульство Королівства Непал

71 Stavrou Avenue
Office B001, 1st floor
2035 Strovolos
Нікосія

22378940

Консульство Філіппін

36 Grivas Dighenis Ave., 4C
George & Thelma Paraskevaides
Foundation Bldg
1066 Nicosia

22680806
99377268

nepal.embassy@012.net.il

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Невідкладна допомога

199 /112

Поліція Кіпру

Police Headquarters, Evangelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

22808080

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Пожежна служба Кіпру

81-83 Rigenis Street, Nicosia

22802424

cyprusfireservice@fs.gov.cy

www.fs.gov.cy

Управління по боротьбі з
наркотиками

Police Headquarters, Evaggelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

1498

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Лінія зв’язку з громадськістю

Police Headquarters, Evaggelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

1460

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

famplan@spidernet.com.cy

www.cyfamplan.org

Інформаційний центр
токсикології та фармації
Кіпрська асоціація планування
сім’ї

1401
20 Lefkonos Street, Flat 303,
Strovolos, 2064 Nicosia

22751093

Кіпрська молодіжна організація
(комунікація, підтримка та
консультації)

1410

www.
preventionsection.
org.cy

Кіпрська асоціація планування
сім’ї (довідкова лінія)

1455

www.cyfamplan.org

Гаряча лінія інформування
та допомоги по боротьбі з
наркотиками (поліція Кіпру)

1498

Запобігання та

1440

протидія насильству в сім’ї
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DLEU@police.gov.cy

www.domviolence.
org.cy

ДЕРЖАВНІ ЛІКАРНІ
Державні лікарні
(інформація)

1400

НІКОСІЯ
Нова неспеціалізована
лікарня Нікосії

Lemesou Avenue, Latsia, 2230 Nicosia

22603000

Неспеціалізована лікарня
Нікосії (старий корпус)

Nechrou Avenue, 1102 Nicosia

22801400

Лікарня ім. Макаріоса

6 Goritsas Street, Acropolis, 1474 Nicosia

22405000

Нова неспеціалізована
лікарня

Nikaias Avenue, Kato Polemidia, 3304
Limassol

25801100

Неспеціалізована лікарня
(старий корпус)

Arch. Leontiou I Street, 3022 Limassol

25305333

Inomenon Polition Street, 6301 Larnaca

24800500

Неспеціалізована лікарня

Achepans Street, 8026 Paphos

26803100,
26803145

Лікарня Хрисохуса

25 Verginas Street, 8830 Paphos

26821800

P.O. Box 33060, 5310 Paralimni

23200000

ngh@mphs.moh.gov.cy

directornam3@moh.gov.cy

ЛІМАСОЛ

ЛАРНАКА
Нова неспеціалізована
лікарня
ПАФОС

ФАМАГУСТА
Неспеціалізована лікарня
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АМБУЛАТОРНІ МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ
НІКОСІЯ
Медичний центр св.
Дометіоса

199 Grigori Afxentiou Street,
Agios Dometios

22303974

Медичний центр
Строволоса

34 Perikleous Street, Strovolos

22871870

Медичний центр Каймаклі

Andrea Karyou & Yianni Tsiattala Street,
Kaimakli, 1022 Nicosia

22347780

Медичний центр Агландзяс

86 Kyrenia Avenue Street, 2113 Nicosia

22305240

Медичний центр Ідалі

40 Adonidos Avenue, Ιdalio, 2540
Nicosia

22521922

Медичний центр Акакі

1 Nosokomeiou Street, Akaki,
2720 Nicosia

22821080

Медичний центр Еврихоу

1 Grigori Afxentiou Street, Evrychou,
2831 Nicosia

22932459

Медичний центр Педула

30 Timiou Stavrou Street, Pedoulas,
2850 Nicosia

22952459

Медичний центр Кліру

4 Michalaki Karaoli Street, Klirou, Nicosia

22632332

Медичний центр
Палайохорі

70 Griva Digeni Street, Palaichori,
2740 Nicosia

22642726

Медичний центр Камбу

17 Kikkou Avenue, Kambos, Nicosia

22942686

Медичний центр Авдіму

40 Gialoussis Street, Avdimou,
4600 Limassol

25221306

Медичний центр Агру

15 Apeitou Avenue, Agros, 4860
Limassol

25521317

Медичний центр Омодоса

P.O. Box 4760, Limassol

25421254

Медичний центр Платреса

4820 Limassol

25422224

Медичний центр Атіеноу

Michael Georgiou Street, Athienou,
7600 Larnaca

24522328

Медичний центр Лефкари

2 Petraki Kiprianou Street, Pano Lefkara,
7700 Larnaca

24342429

ЛІМАСОЛ

ЛАРНАКА
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ПАФОС
Медичний центр Панагії

8 Eleonon Street, 8640 Paphos

26722357

Медичний центр Піргу
(Тілліріас)

63 Nikolaou Papageorgiou Street,
Kato Pyrgos Tillirias, Paphos

26522353

Медичний центр Саламі

Panagias Salamioutissis Street,
8620 Paphos

26442222

77 Karion Avenue, 5510 Famagusta

23922081

ФАМАГУСТА
Медичний центр Айгору

ЧЕРГОВІ АПТЕКИ
Нікосія   

90901412

Лімасол

90901415

Ларнака

90901414

Пафос

90901416

Фамагуста

90901413

ПРИВАТНІ КЛІНІКИ ТА ЛІКАРНІ
НІКОСІЯ
Приватна лікарня
Аполлоніону

20 Lefkotheou Avenue, Strovolos,
2054 Nicosia

22469000

Медичний центр Еваггелістрії

1 Giorgalla Street, 1095 Nicosia

22410100

Медичний центр Іппократіо

6-12 Psaron Street, Engomi,
2408 Nicosia

22502010

Клініка Evropaiki S.D.

26 Vizantiou Street, Strovolos, Nicosia

22665777

Клініка св. Анастасія

4 Crites by Stasinou Street, Nicosia

22764444

Поліклініка Аггелі

Makariou Avenue & 1 Doiranis Avenue,
Nicosia

22375055

Поліклініка Нікосії

22 Acheon Street, Agios Dometios,
Nicosia

22780780

Пологовий будинок Нікосії

9 Pinelopi Delta Street, Nicosia

22376630

Ортопедична клініка св.
Пантелеймона

3 Crites street Street, 1060 Nicosia

22753570

Клініка ім. Морфакі

35 Stasikratous Street, Nicosia

22755351
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Клініка Меларі

17 Nikodimou Mylona Street, Nicosia

22757698

Клініка Віріді

10 Marcora & Ezekia Papaioannou Street,
Agiou Omologites

22767020

Приватна лікарня св. Рафаеля

25 Gordiou Desmou Street, 6045 Larnaca

24840840

Клініка Іоанні Саввіді

36 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24656789

Клініка Тіміоса Ставроса

17 Raphael Santi Street, 6052 Larnaca

24631666

Поліклініка Фанеромені

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24665555

Клініка Теллу Папагеоргі

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24654662

ЛАРНАКА

Клініка Спарталі (ньюйоркська клініка)

24664224

Гінекологічна клініка лікаря
Коста Христофору

4 Kleonovolou Papakyriakou Street,
6021 Larnaca

24667626

Simou Kyriakidi Surgery Clinic
LTD

40 Grigori Afxentiou Avenue,
6021 Larnaca

24652000

Клініка Евгеніу

1 Gladstonos Street, Panagiotio Building,
3rd floor, Flat 303, Larnaca

24652889

Поліклініка Ігія

21 Nafpliou Street, 3305 Limassol

25884600

Клініка Гіаннакі Куалі

10 Episkopou Laurentiou Street,
3021 Limassol

25731673

Клініка лікаря Харіла Куріфса

7 Theklas Lysioti Street, Agias Zonis,
3030 Limassol

25371177

ЛІМАСОЛ

Клініка Патроклоу
Клініка св. Анаргіроя

25335616
76 Vassileos Constantinou Street,
3076 Limassol

Медичний центр А.
Константіноу
Клініка Хрисовалантоу

25731213
25335548

6 Ierou Lochou Street, Kapsalos,
3082 Limassol

Клініка лікаря Андреа
Хатципанагіса

25339733
25353333

Клініка Андреа Пантаці

8 Pentagias Street, Agios Athanasios,
4100 Limassol

25353030

Медичний центр «Ахіллейон»
у Лімасолі

9 Stygos Street, Agia Fyla, 3117 Limassol

25200000
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ПАФОС
Лікарня Евангелісмос

87 Vassileos Constantinou Avenue,
P.O. Box 62237, 8062 Paphos

26848000

Медичний центр Кіанос
Ставрос

51 Dimokratias Avenue, 8062 Paphos

26221111

Лікарня Іасіс

P.O. Box 62815

26848484

Медичний центр Роял
Артеміс

2 Pavlou Krineou Street, 8035 Paphos

26961600

Медичний центр Поліса

13 Efesou Street, Poli Chrysochous,
8820 Paphos

26323100

Медичний центр св.
Джеймса

8 Tafoi ton Vasileon Avenue, 8046 Paphos

26949100

Клініка Андреа Петріді

8A Vassileos Constantinou Avenue, 8021
Paphos

26934165

Поліклініка Літо

8 Sotiras Avenue, 5286, PO.BOX 33251,
5312 Paralimni

23811111

Поліклініка св. Маріни

5 Taki Sofokleous Street, 5284 Paralimni

23811999

ФАМАГУСТА

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
CARDET

29 Lykavitou Street, 1st Floor,
Nicosia 2401, Cyprus

22002104

info@cardet.org

www.cardet.org

KISA

48 Arsenoes Street, 1010 Nicosia

22878181

info@kisa.org.cy

www.kisa.org.cy

Середземноморський
інститут гендерних
досліджень

46 Makedonitissas Avenue,
Nicosia

22351274/6

info@
medinstgenderstudies.
org

www.
medinstgenderstudies.org

Центр підтримки неурядових
організацій

27 Ezekia Papaioannou, P.O. Box
29131, 1621 Nicosia

22875099

info@ngo-sc.org

www.ngo-sc.org

Кіпрський інститут праці —
ПЕО

ETKA/PEO Building (2nd Floor), 14
Simonidou Street, 1045 Nicosia

22877673

info@inek.org.cy

www.inek.org.cy

Корисні контакти | 169

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
ДЕРЖАВНІ УНІВЕРСИТЕТИ
Кіпрський університет

University House “Anastasios
G. Leventis” P.O. Box 20537,
1678 Nicosia

22894000

info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

Відкритий Кіпрський
університет

33 B1 Yiannis Kranidiotis Avenue

22411600

admissions@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

Latsia Business Centre
13-15 Digeni Akrita Avenue,
Adamantio Building, 1055 Nicosia

Кіпрський технологічний
університет

30 Archbishop Kyprianos Street,
Limassol Savings Co-operative
Bank Building, 4th Floor, Office 33,
3036 Limassol

25002500

www.cut.ac.cy

Кіпрський університет
ім. Фредеріка

7 Y. Frederickou Street,
Pallouriotisa, 1036 Nicosia

22394394

info@frederick.ac.cy

www.frederick.ac.cy

Європейський
університет Кіпру

6 Diogenous Street, Engomi,
P.O. Box 22006, 1516 Nicosia

22713000

E.Polycarpou@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy

ПРИВАТНІ УНІВЕРСИТЕТИ

Нікосійський університет 46 Makedonitissas Avenue,
2414 Engomi, Nicosia

22841500

Університет «Неаполіс»

2 Danais Avenue, 8042 Paphos

268433300

Центральний банк Кіпру

80 Kennedy Avenue, 1076 Nicosia

22714100

Кооперативний
центральний банк

8 Grigoriou Afxentiou, 1096,
Nicosia
P.O. Box 24537, 1389 Nicosia

22743000

www.unic.ac.cy
admissions@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

coopbank.gm@ccb.com.cy

www.coopbank.com.cy

БАНКИ
www.centralbank.gov.cy

КОМПАНІЇ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ
Money Gram
International

https://www.moneygram.com/MGI/EN/CY/Market/Market.htm?CC=CY&LC=EN

Western Union

https://wumt.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=CY
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УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Управління водних
ресурсів Нікосії

84 Athalassas Avenue 84,
P.O. Box 21943, 1515 Nicosia

22698000

mail@wbn.org.cy

www.wbn.org.cy

Управління водних
ресурсів Лімасола

66 Franklinou Roosevelt Avenue,
P.O. Box 50225, 3602 Limassol

25830000

contact@wbl.com.cy

www.wbl.com.cy

Управління водних
ресурсів Ларнаки

12 A. Korai Street, 6010 Larnaca

24822400

administration@lwb.org.cy

www.lwb.org.cy

ДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КІПРУ
Департамент
електропостачання Кіпру,
штаб-квартири

11 Amfipoleos Street, 2025
Strovolos, P.O. Box 24506,
1399 Nicosia

22201000

Нікосія

15 Foti Pitta Street, P.O. Box
21413, 1508 Nicosia

22202000

www.eac.com.cy

Лімасол

63B Kolonakiou Avenue, Agios
Athanasios, 4103 Limassol

25828090
25205000

www.eac.com.cy

eac@eac.com.cy

www.eac.com.cy

55 Agiou Andreou Street,
P.O.Box 50121, 3601 Limassol
Пафос

13 Tepeleniou Street,
P.O. Box 60057, 8100 Paphos

26206000

www.eac.com.cy

Паралімні

4A Protaras, 5288 Paralimni

23821277

www.eac.com.cy

Відділ преси та
інформації

Apelli Street, 1456 Nicosia

22801117

communications@pio.moi.
gov.cy

www.moi.gov.cy

Пошта, штаб-квартири

100 Prodromou Street, 1st
floor, Strovolos, 2023 Nicosia

22805713

pos@dps.mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy

Автотранспортне
управління, штабквартири

17 Vasileos Pavlou Street,
2412 Nicosia

22807000

ІНШІ СЛУЖБИ

www.mcw.gov.cy

Gateway to the European
Union

www.europa.eu

«Жовті сторінки» Кіпру

www.cyprus-yellowpages.com
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СЛУЖБИ

Управління
телекомунікацій Кіпру
(CYTA)

Strovolos, P.O. Box 24929 Nicosia

22701000

MTN

87 Kennedy Street, 1077 Nicosia

96222222

contactus@mtn.com.cy

www.mtn.com.cy

CableNet

14 Athalassas Avenue, Strovolos,
2011 Nicosia

130

info@cablenet.com.cy

www.cablenet.com.cy

Primetel

89 Lemesou Avenue, Aglantzia,
2121 Nicosia

133

info@primehome.com

www.primetel.com.cy
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www.cyta.com.cy

Посилання
Примітка. Усі ресурси використовувалися протягом січня–лютого 2014 року.
- Демографічний звіт 2011 року, Статистична служба Республіки Кіпр. Надані статистичні дані взято з
результатів перепису населення за 2011 рік.
- http://www.peri-kyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf «Кіпр: історія та цивілізація,
що налічує 10 000 років, Кіпрська туристична організація (CTO)» (Cyprus: 10000 Years of History and
Civilisation, CTO), стор. 8–9
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf «Кіпр: історія та цивілізація,
що налічує 10 000 років, Кіпрська туристична організація (CTO)» (Cyprus: 10000 Years of History and
Civilisation, CTO), стор. 11
- Огляд історії Кіпру (Cyprus – A Historical Overview), Відділ преси та інформації, 2010 р.
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf «Кіпр: історія та цивілізація,
що налічує 10 000 років, Кіпрська туристична організація (CTO)» (Cyprus: 10000 Years of History and
Civilisation, CTO), стор. 12
- http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument
- http://www.peri-kyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf «Кіпр: історія та цивілізація,
що налічує 10 000 років, Кіпрська туристична організація (CTO)» (Cyprus: 10000 Years of History and
Civilisation, CTO), стор. 13
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- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf «Кіпр: історія та цивілізація,
що налічує 10 000 років, Кіпрська туристична організація (CTO)» (Cyprus: 10000 Years of History and
Civilisation, CTO), стор. 14
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf - http://www.rotachildrenmuseum.com/
- http://www2.ucy.ac.cy/research/ethno/article2.htm
- http://www.limassolmunicipal.com.cy
- http://www.supremecourt.gov.cy
- www.europa.eu
-http://www.cyprus.gov.cy
- http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument
- http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument
- http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1
- Національна стратегія Кіпру щодо працевлаштування громадян з інших країн (Cyprus National Strategy
for the Employment of Alien Labour Manpower), 2008 р., Департамент праці, Міністерство праці та
соціального страхування
- Посібник із протидії дискримінації громадян третіх країн (Guide against TCN discrimination), доступний
на веб-сторінці: http://www.stop-discrimination.org.cy/en/images/stories/pdf/plirisodigoikatadiakriseon/
tritesxores/Greek%20for%20third%20countries.pdf
- Міністерство праці та соціального страхування, критерії працевлаштування: http://www.mlsi.gov.cy/
mlsi/dl/dl.nsf/All/C31FC6B5DBBFAFD0C2256DB100436800
- Відомості було взято з офіційного веб-сайту Міністерства внутрішніх справ: http://www.moi.gov.cy/moi/
CRMD/CRMD.nsf/All/F188C77BD75792D0C22578E3002CF5DF?OpenDocument
- Відомості було взято з офіційної веб-сторінки Міністерства внутрішніх справ: http://www.moi.gov.cy/
moi/crmd/crmd.nsf/All/73EA64939A604C99C22578E3002C9502?OpenDocument
- http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/consular02_en/consular02_en?OpenDocument
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- http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument
- Відомості було взято з офіційного веб-сайту: http://www.police.gov.cy
- Відомості було взято з офіційного веб-сайту: http://www.mlsi.gov.cy/
- Основним джерелом інформації був офіційний веб-сайт Міністерства освіти та культури Кіпру (http://
www.moec.gov.cy) і документ «Путівник: освіта на Кіпрі» (A guide to education in Cyprus), доступний
на веб-сторінці: http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/english.pdf
- Відомості було взято з офіційної веб-сторінки: http://www.moec.gov.cy/dde/index.html
- http://www.paideia.org.cy/upload/Arthrografia/17_1_2008_stratigikos_shediasmos_anatheorimenos.pdf
- http://www2.cytanet.com.cy/fanerom-dim/zep/html/ie_aead_ooci_eydni.html
- www.parliament.cy
- Згідно зі стандартами для процедур у загальних середніх школах (Κ.Δ.Π. 310/90)
- http://www.highereducation.ac.cy/gr/
- Відомості було взято з офіційного веб-сайту: http://www.moi.gov.cy
- Відомості було взято з офіційного веб-сайту: http://www.visitcyprus.com
- http://www.mcw.gov.cy
- http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/77F7F7493CC4EBBEC2257705004843DB/$file/
CYPRUS_IN_FIGURES-2013-EN-070114.pdf?OpenElement
- http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
- http://www.mof.gov.cy/mof/ird/ird.nsf/All/B550F7CAAF1E1B51C225737F0031FECE?OpenDocument
- http://www.eac.com.cy/EN/infoelectricalsupply/Documents/website%20egrimena%20posa%20apo%20
RAEK%20english.pdf
- http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page93_en/page93_en?openDocument
- http://www.centralbank.gov.cy/
Посилання | 177

178 | Путівник по Кіпру

