
ІНСТРУКЦІЯ ПО ОФОРМЛЕННЮ CYPRUS FLIGHT PASS (CFP) 

https://cyprusflightpass.gov.cy/  

1. Треба створити особистий кабінет і оформлювати CFP в особистому кабінеті. 
* можна створити особистий кабінет на своє ім’я та оформлювати декілька CFP в одному кабінеті 

 

2. Увійти в особистий кабінет та вибрати APPLY HERE (IF NOT VACCINATED). 
* якщо подорожуючий був вакцинованим на Кіпрі та має підтверджуючі документи, тоді треба вибрати 

для вакцинованих 

 

3. Ввести паспортні данні подорожуючого / LAST NAME – прізвище, FIRST NAME – ім’я 

 

4. Ввести контакті данні подорожуючого 

* мобільний телефон має бути в форматі 0038067 … 

 

https://cyprusflightpass.gov.cy/


5. Ввести польотні данні. Якщо рейс прямий, то треба вибрати Direct flight та ввести дату вильоту 

і час вильоту, авіакомпанію і рейс. 

 

   Добавити країну відправлення,  місце в літаку (не обов’язково), аеропорт прибуття та дату 

зворотнього вильоту. 
* якщо дата зворотнього вильоту на момент оформлення CFP ще не відома, треба вибрати приблизний термін 

перебування на Кіпрі (менше 12 місяців або більше 12 місяців)   

 

 

У цій графі треба відтвердити, що подорожуючий не перебував останні 14 днів у країнах зони, яка 

менше, ніж зона, з якої він подорожує (в випадку вильоту з України (Червона зона) подорожуючий не 

мав бути останні 14 днів у країнах Сірої зони. 
* лист країн опубліковано на сайті https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories  

* країни, яких не має в переліку відносяться до країн Сірої зони 

Якщо подорожуючий був у країнах Сірої зони за останні 14 днів перед вильотом на Кіпр і не є 

громадянином країн Європейського Союзу, краін Європейської Економічної Зони (Ісландія, Норвегія, 

Ліхтенштейн) та Швейцарії, він не може подорожувати на Кіпр до закінчення терміну 14-денного 

перебування в Україні. 

 

 

 

 

 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories


6. Мета подорожі. У випадку туристичної подорожі треба вибрати що подорожуючий не є 

резидентом Кіпра та мета подорожі - Holidays 

 

7. Ввести інформацію про Covid-19 тест, який зроблено в Україні для перельоту та в’їзду до 

Кіпру. Треба ввести дату та час забору матеріала та тип тесту (PCR). Дітям до 11 років включно 

не обов’язково здавати тест для подорожі на Кіпр і в даному випадку треба поставити NO.   
* для в’їзду до Кіпру має бути зроблено тільки PCR- тест  

 

8. Підтвердити, що подорожуючий має тест для подорожі, зроблений не раніше ніж за 72 

години та має здавати тест по прильоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Нічого не відмічати в цій частині анкети, якщо подорожуючий не є громадянином або 

резидентом Кіпру 

 

10. Внести адресу, а якою мешкає подорожуючий 
* не треба вносити косу рису (слеш), якщо вона є в номері будинку, треба поставити просто одну цифру  

 

 

11. Треба внести адресу перебування на Кіпрі. Якщо перебування в готелі, то треба внести назву 

готелю, адресу, місто розташування готелю та індекс (чотири цифри) 
* якщо не знайшли індекс напишіть просто чотири будь-які цифри 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Ввести данні будь-якої людини, яка буде на зв’язку у випадку, коли подорожуючий не буде 

мати зв’язку або може потребувати допомоги  
*мобільний телефон має бути внесено в форматі 0038067 … та не має бути однаковим з номером 

телефона, що був вказаний в CPF як основний на початку заповнення анкети  

 

13. Підтвердити, що подорожуючий не має симптомів Covid-19 під час подорожі до Кіпру, дає 

згоду на вибірковий тест по прильоту (якщо він не я обов’язковим; для України – тест є 

обов’язковим, поки Україна перебуває в Червоній зоні), несе ризики по наслідкам у випадку 

захворювання на Covid-19 (погіршення здоров’я, смерть, будь-які втрати, пов’язані з 

захворюванням) та підтверджує, що данні, які вказані в анкеті є достовірними. 

 

 

14. Якщо подорожуючий є неповнолітнім, в анкеті треба вказати данні його опікуна (мати, батько, 

тощо): прізвище, ім’я та номер паспорту та підтвердити, що він заповнював анкету за дитину 

та усі данні є достовірними 

 

 

 

 



Якщо є помилки при оформлені анкети, це можна побачити червоними фразами, подивіться де пише 

помилку та виправте її. 

 

Якщо все заповнено вірно, має з’явитись форма, куди треба завантажити тест (якщо це дитина до 11 

років включено кнопки завантажити тест не буде). 
* тест можна завантажити в будь-якому форматі (фото, pdf-файл, картинка) 

 

 Далі натиснути REQUEST

 

Cyprus Flight Pass готовий

 



Його можна завантажити та додатково він прийде на електронну адресу, яка вказана при реєстрації 

особистого кабінету. 

Якщо є ще подорожуючі, в яких співпадають дати подорожі, адреса мешкання та інше, можна 

натиснути кнопку ADD PASSENGER та в наступній анкеті для заповнення будуть скопійовані данні, 

окрім паспортних даних і PCR тесту, також треба бути змінити контактні данні подорожуючого та 

особи, яка буде додатково на зв’язку 

 

Важливо!! 

- Cyprus Flight Pass заповнюється на кожного окремо; 

- Cyprus Fight Pass заповнюється також на дітей будь-якого віку; 

- Доступ до оформлення Cyprus Flight Pass (вибір дати в’їзду до Кіпру) відкривається у попередній 

день перед вильотом, тому не обов’язково дотримуватись терміну 24 години перед вильотом. 

Наприклад, якщо виліт 27.05, можна оформити CFP у будь-який час 26.05 

 


