
Федеральне міністерство соціальних справ, 

охорони здоров'я, догляду та захисту прав 

споживачів


Положення про переміщення домашніх тварин 
(собак, котів, тхорів) організаціями захисту тварин 
безпосередньо з України або із зовнішніх кордонів 
ЄС у Польщі, Угорщині, Румунії чи Словаччині. 

З приводу кризи в Україні відбулися переміщення біженців до цього 
небаченого масштабу, при цьому багато біженців везуть з собою своїх 
або їм доручених домашніх тварин і втікають разом з ними.

Отже розрізняють 3 сценарії, за якими домашні тварини з України 
безпосередньо або вже після перетину кордону з ЄС потрапляють до 
Австрії:


1. Перевезення до Австрії тварин, які знаходяться напротязі всього 
часу переміщення/втікання у супроводі втікаючої особи/біженця


2. Переміщення до Австрії із якогось зовнішнього кордону ЄС тварин, 
які передаються безпосередньо організаціям захисту тварин 
власниками/членами сімей/сусідами українських власників 
тварин тощо.


3. Перевезення безпосередньо з України або з українського кордону 
безпритульних тварин та/або тварин із притулків з невідомим 
станом здоров’я 

Загалом, однак, слід зазначити, що через ситуацію зі сказом в Україні 
існує ймовірність зараження сказом у сприйнятливих домашніх тварин, 
таких як собаки, коти та тхори.


У випадку тварин, які перебувають на сімейному піклуванні їх власників 
або довірених їм особ, цей ризик слід вважати нижчим, ніж у випадку з 
тваринами невідомого походження, яких (в Україні), наприклад, 
відібрали на вулиці або які перебувають там у притулках для тварин.


Дод. 1.: В’їзд разом з твариною 

Для таких тварин, які знаходяться напротязі всього часу переміщення/втікання у 
супроводі втікаючої особи/біженця, умови ввезення в ЄС, а також до Австрії 
були вже значно полегшені (див. «Інформацію про ввезення з собою собак, 
котів, тхорів10.03.2022»).



Підсумовуючи, можна коротко сказати, що біженці у супроводі своїх 
домашніх тварин можуть приїхати до Австрії без будь-яких додаткових 
умов.

Якщо таких тварин в силу різних обставин не будуть прийняті в якісь 
приміщення для біженців, то цих тварин можна без особливих умов також 
помістити в пансіонати чи інші установи.

Дод. 2. Роздільний в’їзд - тварини з заоозахисною організацією

Проблемними є випадки, коли біженцям при подальшому переміщенні після 
перетину кордону з якоюсь країною ЄС не дозволяється брати з собою цих 
тварин і вони будуть передаватися зоозахисним організаціям для подальшого 
перевезення (наприкла коли автобусна компанія не дозволяє взяття з собою 
тварин тощо)ю

Під час в’їзду можливе, як зазначено вище, можливо, що привезені собаки і 
кішки будуть відокремлені від їхніх власників і в результаті на місці передані 
наявним зооорганізаціям.

У цьому випадку власник повинен письмово підтвердити, вказавши своє ім’я, 
номер паспорта/посвідчення особи та будь-які контактні дані, що тварину було 
передано відповідній організації захисту тварин, щоб її можна було далі передати 
власнику.

У цьому контексті організація захисту тварин у будь-якому випадку повинна 
створити можливість відстеження цих тварин, щоб уможливити власнику 
повернення їх власнику у майбутньому, передавши їм документ з адресою 
організації та, якщо можливо, також місцем перебування.

Під час такої передачі слід у будь-якому випадку звернути увагу, щоб будь-які 
документи, які супроводжують таку тварину (наприклад, паспорт про 
вакцинацію, підтвердження) були також передані, щоб було легше робити 
висновки про стан здоров’я такої тварини.

Австрійські організації захисту тварин, які перевозять тварин за власний кошт, 
повинні мати можливість розмістити та доглядати за будь-якими тваринами, які 
ввозяться на умовах, зазначених у пункті 4.

Такі тварини, ввезені в Австрію лише на підставі описаних вище спеціальних 
угод із країни третього світу через одну або кілька країн-членів від імені 



власника до Австрії привезені тварини в Австрії не повинні бути представлені 
ветеринарному прикордонному контролю у Відень-Швехат або Лінц-Горшінг, а 
повинні бути розміщені відповідною організацією захісту тварин, а напроти 
відповідній організації захисту тварин на карантинну установу з надзвичайних 
ситуацій, які будуть забезпечуватися та здійснюватися цією організацією за її 
рахунок.

Дод. 3.: Переміщення безпритульних тварин або тварин з 
притулків для тварин в Україні

Як правило, таких перевезень слід уникати через величезний ризик 
захворювання на сказ.

Якщо, все ж таки такі тварини будуть привезені до Австрії, вони повинні 
бути представлені ветеринарному прикордонному контролю  і одній з цих 
організацій за свій кошт і повинні пройти надзвичайний карантин.

4. Екстрена карантинна організація з особливих причин

Відповідно до розділу 34 (3) VEVO 2019, карантинні станції потребують 
схвалення та дозволу.

Це спочатку надається тимчасово, щойно відповідна Заявка до Федерального 
відомства здоров’я споживачів або Федеральне міністерство соціальних 
справ, охорони здоров’я, догляду та захисту прав споживачів і відповідна 
перевірка буде проведена. Після того як надасться дозвіл це діє щонайдовше 
напротязі одного року (подібно до положення про тимчасове право на 
проживання для переселених з України).

Такий дозвіл ґрунтується на частині 8 Додатку I Делегованого регламенту (ЄС) 
2019/2035, згідно з яким у таких випадках сказ слід розглядати як особливий 
ризик для здоров’я тварин. 

Що стосується конкретного ризику для здоров’я тварин, то заходи біозахисту, 
які необхідно вжити, мають бути розроблені таким чином, щоб гарантувати 
безпечну епідеміологічну диференціацію вищезгаданих тварин від інших тварин 
у такому закладі.

З 1 січня 2022 року Федеральне управління охорони здоров’я споживачів 
(BAVG) відповідно до § 6c, параграфу 1 Z 1 Закону про здоров’я та безпеку 
харчових продуктів (GESG) відповідає за організацію та проведення 



прикордонного ветеринарного контролю. У зв’язку з цим можна посилатися на 
інструкцію Федерального Міністерства соціальних справ, охорони здоров’я, 
догляду та захисту прав споживачів до Федерального управління охорони 
здоров’я споживачів щодо здийснення ветерынарного контролю ввезеннь (пор. 
GZ 2022-0.004.448 ) від 4 січня 2022 року. Серед іншого, в ньому зазначено, що 
BAVG (Федеральне управління охорони здоров’я споживачів) уповноважение 
здійснювати процедури погодження для карантинних станцій у значенні розділу 
34 (2) Z 2 lit b VEVO 2019. Дозвіл надається відповідно до розділу 34 (3) VEVO 
2019 до нового регулювання за нормативними актами з повідомленням міністром 
соціальних справ, охорони здоров’я, догляду та захисту прав споживачів до нової 
постанови.

Оскільки сказ є смертельним зоонозом, який може передаватися людині, 
організації захисту тварин повинні слідкувати, щоб до догляду за такими 
тваринами були залучені лише спеціально навчені люди, які також за 
можливості повинні бути вакциновані від сказу. 

- Усі тварини, розміщені в такому закладі, під час надходження підлягають 
клінічному огляду державним ветеринарним лікарем. Будь-які приписані 
тваринам документи повинні бути перевірені, зокрема щодо статусу щеплення 
від сказу. Нечіповані варини повинні бути чиповані.

- Клінічно підозрілих тварин слід відокремлювати від інших тварин таким 
чином, щоб передача сказу була неможлива.

- Федеральне відомство з питань охорони здоров’я споживачів має бути 
негайно повідомлено про дозволені (аварійні) карантинні станції. Воно 
(BAVG) має направити протягом максимум двох тижнів прикордонного 
ветеринара для перевірки та підтвердження відповідності умовам 
відповідності. Затвердження надається з Повідомленням від BMSGPK 
(Федерального Міністерства соціальних справ, охорони здоров’я, догляду 
та захисту прав споживачів).

- У разі тварин, які не були передані безпосередньо на кордоні чи в іншому 
місці власником або особою, якій було довірено тварину або тварин, 
необхідно провести визначення титру антитіл до сказу (тобто у випадку 
безпритульних тварин або тварин з притулків). Для тварин, які, як відомо, 
були нещодавно вакциновані (наприклад, вакциновані протягом подорожі/під 
час ввезення), необхідно дотримуватися строку 30 днів після вакцинації.

- Тварин, які не мають достатнього захисного титру, вакцинують від сказу, при 
цьому визначення титру повторюють через 30 днів після вакцинації.



- Особливі положення щодо утримання цих тварин:

Оскільки йдеться мова про вимоги щодо інфекційно(тварин)-правових вимог 
карантину за особливих обставин – також обмежених часом, відповідно до § 5, 
параграф 3 Z 2 та 3 TSchG (Закону про захист тварин) Вимога щодо 15м2 2. 
Постанови про утримання тварин в розпліднику може не дотримуватися.

- Тварини можуть бути передані третім особам тільки тоді, коли вони клінічно 
здорові і доведено мають достатній рівень антитіл до сказу. У цьому випадку 
на відповідну тварину має бути оформлений паспорт вакцинацій.

Якщо тварину забирає власник, її можна одразу передати, і ніяких 
додаткових дій не потрібно.

Якщо тварина більше не знаходиться в першій точці контакту, тварина 
передається проти повідомлення про її місцеперебування разом з усіма 
документами, пов’язаними з твариною. Передачу необхідно задокументувати 
відповідним чином і повідомити ветеринарні органи місце знаходження або за 
місце карантину.

Якщо тварин утримуються з суворим дотриманням усіх законодавчих вимог, 
включаючи терміни такого карантину (не менше 3 місяців після задовільного 
значення титру), можна оформити паспорт тварини. У цьому випадку 
посвідчення має бути видане із залученням відповідального державного 
ветеринарного лікаря, який контролює дотримання цих положень.

Витрати на проведення всіх необхідних досліджень та заходів несе відповідна 
організація захисту тварин.


