Інформація щодо перевезення собак, котів і тхорів для біженців з
України
Україна щодо сказу є третьою країною, не вказаною у списку. У зв’язку з цим під час ввезення
домашніх тварин повинні виконуватись умови для ввезення з третіх країн, не включених у
список. Через обумовлений ситуацією потік біженців з України Європейська комісія попрохала
держави-члени ЄС тимчасово пом’якшити умови для ввезення домашніх тварин, яких хазяї
хочуть ввезти в ЄС.
Держави-члени ЄС, у тому числі Австрія, виконали це прохання. У випадку ввезення в Австрію
це означає, що власники тварин можуть до подальших розпоряджень в’їжджати у країну зі
своїми домашніми тваринами з України без необхідності попереднього подання заявки на
дозвіл відповідно до Директиви (ЄС) 576/2013.

Спільний в’їзд разом з твариною
Тим, хто в’їжджає у країну необхідно звернутись у місцеву ветеринарну службу, щоб визначити
стан здоров’я тварини щодо сказу і мати можливість вжити відповідних заходів (визначення
титру антитіл, вакцинація проти сказу, чіпування, видача ветеринарного паспорту).
Необхідно вказати наступні дані:


Ім’я власника



Якщо можливо: Місце перебування в Австрії



Адреса електронної пошти та (або) номер телефону



Вид і кількість домашніх тварин



Номер мікрочіпу або інша маркування



Супроводжувальні документи, статус вакцин

Особам, які контактують з собаками і кішками з України, необхідно приділяти особливу увагу
гігієнічним заходам, щоб уникнути передачі вірусу сказу.
Сусідні держави-члени ЄС опублікували на своїх веб-сайтах детальну інформацію, а також
формуляри для збирання контактних даних і даних про вакцинації. Заповніть ці документи
заздалегідь і


дійте відповідно до рішення служби на місці прибуття;



дозвольте маркування і вакцинацію тварини;



водіть собак тільки у наморднику та на повідці;
не допускайте вільного вигулу котів.



Угорщина:
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkalhozhassak-tarsallataikat Regisztrációs lap/Реєстраційний формуляр/Registration form
Словаччина: EN:https://www.svps.sk/english/
PERMIT/ДОЗВІЛ/POVOLENIE: https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp?hot=u1#ukrajnasz

Порядок дій у випадку розділення в Австрії особи, яка в’їжджає, і тварини:
Тварини (собаки і коти) можуть бути розміщені без особливих вимог у притулках або інших
закладах. Це розповсюджується на ті випадки, коли ці тварини були з біженцями під час втечі,
але не можуть бути прийняті у гуртожиток для біженців.
Під час передачі тварини у притулок необхідно передати і його документи (наприклад, паспорт
із щепленнями, підтвердження вакцинації). Таким чином можна підтвердити стан здоров’я
тварини.
Притулок зобов’язаний створити можливість повернення цих тварин власнику. Для цього
необхідно у письмовій формі повідомити власнику наступну інформацію:




Адреса притулку (номер телефону і контактна особа)
Місце розміщення тварини
Дата передачі

Якщо власник забирає свою тварину, то її можуть видати одразу ж.

Порядок дій під час в’їзду окремо — тварину ввозить організація із захисту тварин
Для тих тварин (собак і котів), які були розділені зі своїми власниками і були передані для
ввезення організації із захисту тварин, їхній власник повинен письмово спрямувати в
організацію із захисту тварин наступні відомості:





Ім’я власника
Номер паспорту / документу, що посвідчує особу
Контактні дані
Підтвердження передачі тварини в організацію із захисту тварин (для ввезення)

Під час передачі тварини організації із захисту тварин необхідно передати також і її документи
(наприклад, паспорт із щепленнями, підтвердження вакцинації). Таким чином можна
підтвердити стан здоров’я тварини.
Організація із захисту тварин обов’язково повинна створити можливість повернення цих тварин
власнику. Для цього необхідно у письмовій формі повідомити власнику наступну інформацію:



Адреса організації із захисту тварин
Місце розміщення тварини (якщо можливо)

Якщо власник забирає свою тварину, то її можуть видати одразу ж.

Часті питання: домашні тварини і сказ
Що необхідно враховувати щодо сказу під час перевезення домашніх
тварин біженцям з України?
Перед видачею європейського ветеринарного паспорту обов’язково повинні бути збережені
умови вакцинації від сказу або його відсутності для третіх країн у випадку виявлення сказу,
таких як Україна, щоб уникнути шкоди людям (вакцинація від сказу і визначення титру антитіл
проти сказу через 30 днів і тільки через 3 місяці очікування видача ветеринарного паспорту за
умови достатнього титру).

Скільки тварин на одну людину можна перевозити через кордон?
Згідно із законом про охорону тварин (AHL) у приватну поїздку можна взяти п’ять тварин на
одну людину.

Де діє (жовтий) паспорт із щепленнями?
(Жовтий) паспорт із щепленнями, якщо він виданий австрійським ветеринаром, діє також і за
межами Австрії. Однак, він НЕ Є ВИЇЗДНИМ ДОКУМЕНТОМ, тобто ветеринарним паспортом.
Але ніщо не забороняє розглядати його в якості «попереднього сертифікату» для подальшої
видачі ветеринарного паспорту. Наведена вказівка на необхідність відповідної відмітки для
кожного щеплення.

