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Шановний Леоніде Михайловичу, 

Інформуємо про те, що, у зв'язку зі зверненням Посольства щодо 
пропуску українського автотранспорту через КПТТ «Казбегі», грузинською 
стороною було прийнято рішення щодо пропуску українського вантажного 
автотранспорту через КПП «Казбегі». Ввечері, 06 травня 2011 року усі 
українські вантажні машини безперешкодно перетнули грузинський кордон. 

Наразі рух вантажних автотранспортних (транспортних) засоби Із 
причепами та напівпричепами, а також пасажирських транспортних засобів із 
кількістю місць більше 30 через пункт пропуску «Верхній Ларс» - «Казбегі» є 
відкритим. 

Рух по ділянці Гудаурі (Посту) - Кобі дороги Мцхета-Степанцмінда-
Ларс є вільним для всіх типів транспортних засобів. В той же час, згідно з 
даними Департаменту доріг, на ділянці дороги через Хрестовий перевал 
зберігається висока ймовірність сходження лавин. У зв'язку з цим, зупинка 
транспорту на даній ділянці заборонена. Транспортні засоби повиьні 
рухатися через тунелі. Вантажні автотранспортні (транспортні) засоби із 
причепами та напівпричепами, а також пасажирські транспортні засоби із 
кількістю місць більше 30 через повинні рухатися в колонні, в одному 
напрямку через тунелі. Контроль та координація руху здійснюється 
патрульною поліцією. 

Принагідно нагадуємо, що пункт пропуску «Верхній Ларс» - «Казбегі» 
відкритий щодня у період з 1 березня до 1 листопада - з 06.00 до 22.00 
години, та у період з 1 листопада до 1 березня - з 07.00 до 19.00 години. 
В залежності від кліматичних умов, в період з 1 листопада по 1 травня 
допускається обмеження руху через пункт пропуску вантажнлх 
автотранспортних (транспортних) засобів із причепами та напівпричепами, а 
також пасажирських транспортних засобів із кількістю місць більше 30. 

ПП «Верхній Ларс» - «Казбегі» дозволено перетинати лише громадянам 
Грузії та країн СНД і лише рухаючись на автотранспортних засобах. 
Перетинання державного кордону в пішому порядку заборонено. 



Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин через 
пункт пропуску «Казбегі» здійснюється відповідно до законодавства Грузії. 

Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин через 
пункт пропуску «Верхній Ларс» здійснюється відповідно до законів і правил 
Російської Федерації. 

У разі відмови однієї із сторін у пропуску автотранспортного засобу, 
інша сторона забезпечує безперешкодне і негайне повернення цього 
автотранспортного засобу на свою територію. 

З повагою, 

Посол В.Г.Цибенко 

Вик: М В.Сергісико 
-995-32-31-14-54 


