ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
ШАНОВНІ ПАСАЖИРИ!
Для вашої зручності ми зібрали деякі з найбільш поширених запитань щодо автобусного
сполучення між Україною та Грузією. Перегляньте їх: можливо, серед них є відповідь на ваше
питання. Якщо ж ви не знайдете потрібну вам інформацію, зателефонуйте до нашого відділу
обслуговування клієнтів за номером +38098 8551995 (VIBER / WHATSAPP).

П1. Через територію яких країн пролягає наш маршрут?
В1. Рейс сполученням Київ – Батумі пролягає територією України, Румунії, Болгарії, Туреччини
та Грузії. Ми проїжджаємо через наступні міста: Одеса, Ізмаїл, Констанца, Варна, Бургас,
Стамбул, Самсун, Трабзон.

П2. З яких міст та звідки відправляється автобус в Україні?
В2. На автобус можлива посадка з наступних міст України:
 Київ – Центральний автовокзал, проспект Науки, 1 (М Деміївська)
 Київ – зупинка громадського транспорту поруч зі станцією метро Теремки (проспект
Академіка Глушкова), у напрямку виїзду з міста
 Одеса – Центральний автовокзал, вул. Колонтаївська, 58
 Ізмаїл – Автостанція, вул. Пушкінська, 70

П3. Звідки відправляється автобус у Батумі?
В3. Відправлення з Батумі поруч зі станцією канатної дороги «Арго» (Сабагіро), вул. Гогебашвілі.

П4. Чи може іноземець, у тому числі громадянин Грузії, заїхати до України під час
війни?
В4. Якщо ви не походите з країни чи місцевості безпосереднього учасника конфлікту (Росія,
Білорусь, територія тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО), досить мати при собі наступні
документи:







Дійсний паспорт;
В’їзну візу (не стосується країн, з якими в України діє безвіз, та мета в’їзду не є робочою,
навчанням тощо);
Підтвердження мети запланованого перебування та фінансового забезпечення на час
перебування в Україні, квиток на зворотний маршрут (якщо є). Якщо їдете відвідувати
родичів в Україні, необхідно мати документи, що підтверджують ваші родинні зв’язки.
Сертифікат або інший документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання; або
негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на
визначення антигена коронавірусу, яке проведено не пізніше, ніж за 72 години до перетину
державного кордону.
Поліс страхування, виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або
іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи
договірні відносини зі страховою компанією –партнером на території України, покриває
медичні витрати, у тому числі пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк
перебування в Україні.

Громадяни Грузії та/або інших країн, які мають Посвідку на тимчасове або постійне проживання
на території України, при проходженні державного кордону пред’являють лише дійсний паспорт
та посвідку, як підтвердження законних прав перебування іноземця чи особи без громадянства
на території України.

Громадяни країн, з якими в України діє безвізовий режим, можуть знаходитися на території
України до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.
Звісно ж, не пустять до України тих, щодо кого діє заборона на в’їзд.

П5. Чи можу я з собою взяти свого домашнього улюбленця?
В5. Так. До перевезення приймаються домашні тварини тільки у супроводі їх власників
(повнолітніх пасажирів) за попереднім погодженням з перевізником. Загальна вага контейнера з
твариною не повинна перевищувати 10 (десяти) кг.
Несупроводжувані домашні тварини до перевезення не приймаються.
Багажний тариф на перевезення домашнього улюбленця становить 30 доларів США
(еквівалент в національній валюті країни відправлення відповідно курсу валют на день оплати).
Враховуючи вимоги країн транзиту, в тому числі країн ЄС, та призначення, на тварин повинні
бути оформлені наступні документи:





Дійсний паспорт або сертифікат про стан здоров’я міжнародного зразку;
Тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпу;
Тварина вакцинована від сказу;
Тварина має актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до
збудника сказу.

Ці правила стосуються домашніх котів та собак. Інші види домашніх тварин (гризуни, кролики,
земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово до перевезення не
приймаються.
Перевезення домашніх тварин у багажному відділені заборонено.
Також радимо вам за більш детальною консультацією звернутися до ветеринарної або
прикордонної служби.

П6. Я біженка з України, що потрапила до Грузії без діючого закордонного паспорта.
Чи можу я повернутися вашим рейсом до України за внутрішнім паспортом?
В6. Ні, не можете повернутися автобусним рейсом Батумі – Київ за внутрішнім паспортом
громадянина України.
Якщо ви прибули з України після 24 лютого 2022 року у зв’язку з війною та не маєте діючого
закордонного паспорта, а маєте з собою тільки паспорт громадянина України («внутрішній»
паспорт), вам потрібно звернутися до Посольства України в Грузії для оформлення посвідчення
особи на повернення в Україну (так званий «білий паспорт»). Це спрощений варіант паспорта,
термін дії якого не перевищує 30 днів, протягом яких громадянин повинен виїхати в Україну.
Після отримання посвідчення особи на повернення в Україну пасажиру необхідно звернутися до
Консульського відділу Посольства Болгарії в Грузії для оформлення транзитної Шенгенської візи.

П7. Яку суму готівки я маю право вивозити?
В7. Без пред'явлення документів і без внесення відомостей про валюту в пасажирську митну
декларацію пасажири мають право вивезти готівкову іноземну валюту та/або валюту України
в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 (десять тисяч) євро.
При вивезенні фізичними особами іноземної валюти та/або валюти України, що перевищує в
еквіваленті 10000 євро, уся сума повинна бути задекларована в пасажирській митній декларації.
Перерахунок сум готівкової валюти у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро,
установленим Національним банком України або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним
курсом гривні до відповідних іноземних валют, установленим Національним банком, на день
перетину митного кордону України.
На грошові кошти, що вивозяться за допомогою банківської картки, обмежень немає. Банківську
картку декларувати не потрібно.

