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Спрощено в'їзд для біженців з домашніми тваринами 

 

Багато біженців з України приїжджають до Німеччини разом зі своїми домашніми 

улюбленцями – собаками, кішками, рідше з домашніми тхорами (фретками). Однак 

саме до цих видів тварин при ввезенні з країн, які не є членами ЄС, застосовуються 

суворі вимоги щодо захисту від сказу. Зараз ці вимоги було тимчасово пом'якшено з 

огляду на виняткову ситуацію, що склалася, з метою спрощення процесу їх ввезення. 

 

Діють наступні правила: 

Собаки, кішки та тхори, які мають щеплення від сказу, про що є підтверджуючі 

документи, мають бути доставлені до ветеринара для реєстрації та огляду. Він 

здійснить забір матеріалу для визначення рівня антитіл від сказу у крові тварини (так 

зване титр антитіл до вірусу сказу). Після обстеження тварина повинна залишатися на 

домашньому карантині до надходження позитивного результату дослідження, який 

покаже достатньо високий титр антитіл проти сказу. Під домашнім карантином мається 

на увазі, що протягом цього часу тварина не може контактувати зі сторонніми людьми 

або іншими тваринами, а лише з найближчими членами родини господаря. 

 

Тварини, які не мають щеплення від сказу або для яких не вдалося підтвердити 

достатньо високий титр антитіл проти сказу, підлягають щепленню з наступним 

перебуванням на домашньому карантині протягом трьох місяців. 

 

Біженців з України, які привезли з собою до Мангейма собак, котів або тхорів, або осіб, 

які допомагають їм, просимо звертатися до ветеринарної служби міста Мангейм за 

телефонами (0621) 293-6358/-6365/-6359 або електронною поштою за адресою 

Veterinaerdienst@Mannheim.de. Зазначені вище норми мають зворотну силу (тобто 

застосовуються і до тих, хто в’їхав до країни раніше). 
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Що цьому передувало 

Оскільки Україна не є членом ЄС, вона належить до так званих «третіх країн, не 

включених до переліку [країн, з яких дозволене ввезення собак, кішок та тхорів]». 

Зазвичай це означає, що для перетину кордону ЄС громадянами, які подорожують з 

собаками, кішками та тхорами, необхідна наявність ветеринарного паспорту, мікрочіпу 

для ідентифікації, чинного щеплення від сказу, відмітка про яке повинна бути внесена 

до ветеринарного паспорту, а також додатковий аналіз крові для визначення рівня 

антитіл до сказу. У зв'язку з очікуваною хвилею біженців з України Єврокомісія 

звернулася до держав-членів ЄС з проханням про тимчасове спрощення умов в'їзду 

для біженців, які хочуть в'їхати до ЄС з домашніми тваринами. 

 

Більш детальну інформацію ви можете знайти за посиланням: 

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/einreise-heimtiere-ukraine.html 

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/einreise-heimtiere-ukraine.html

