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Криза в Україні: В'їзд біженців з їхніми домашніми 
тваринами 

Важлива інформація про чинні правила 

У зв’язку з кризою, спричиненою військовими діями в Україні, слід очікувати 
збільшення кількості людей, які тікають із країни у супроводі своїх домашніх 
тварин. Тому країни-члени ЄС разом з Європейською комісією домовилися 
запровадити полегшені умови в’їзду. 

Коли йде  мова у нижчезазначеному про домашніх тварин, маються на увазі 
собаки, коти та тхори.

Правова база

Звичайно, для в’їзду в країни ЄС з України з домашніми тваринами через 
ситуацію зі сказом і проблематику сказу в Україні необхідні були б  проведення 
та завершеної базової імунізації проти сказу, включаючи визначення титру 
антитіл та період очікування. Відповідна правова база викладена в 
Європейському регламенті (ЄС) № 576/2013 ->

Собаки, коти та тхори: Сертифікат згідно з регламентом 576/2013 із занесеною 
вакцинацією та визначенням титру антитіл до сказу, а також контрольним 
підтвердженням  відповіднім контролюючим органом на кордоні на місцях у 
частині II «Підтвердження службової особою на пункті в’їзду 
подорожуючих…».

Актуальні виняткові умови в ЄС та Австрії

У зв’язку з військовими діями Росії проти України та у зв’язку з цим 
спричіненим переміщенням біженців, ці вимоги не враховуватимуться,  щоб 
надати можливість українським біженцям швидкого та небюрократичного в’їзду 
до ЄС та подальшої подорожі до Австрії зі своїми домашніми тваринами.

Йдеться саме про тварин, які тікають до ЄС зі своїми власниками / сусідами / 
членами сім'ї тощо. Тобто відповідна приналежність українців до відповідних 
тварин повинна бути.



Стаття 32 Регламенту ( законодавства ЄС) № 576/2013 допускає винятки з 
правил подорожей, якими користуються всі країни-члени ЄС. Індивідуальне 
попереднє письмове схвалення тут не потрібно.

Передбачається, що цих тварин також утримували як домашніх тварин в Україні 
і, ймовірно, також вакциновані та ідентифіковані (мікрочіп). Тому передача 
сказу вважається малоймовірною.

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

Відома процедура на зовнішніх кордонах ЄС

Зараз переміщення біженців переважно відбувається через зовнішні кордони 
ЄС: Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину.

За інформацією з цих країн, на прикордонних переходах робляться спроби 
вакцинувати всіх тварин від сказу, а також чіпувати їх для чіткої ідентифікації. 
Однак через велику кількість біженців це не може бути гарантовано на 100%.

Якщо люди, які втікають, вже знають, коли вони перетинають кордон, куди вони 
можуть/бажали б втекти зі своїми тваринами, місцева влада повідомить 
відповідальні органи у відповідному місці призначення. У випадку Австрії це 
робиться через спеціально встановлену адресу електронної пошти у 
Федеральному міністерстві соціальних справ, охорони здоров’я, догляду та 
захисту прав споживачів.

Що робити, якщо українські біженці звертаються з приводу своїх тварин до 
органів влади, митниці, прикордонних ветеринарів чи практикуючих 
ветеринарів?

Якщо українські біженці звертаються з приводу своїх тварин до органів влади, 
митниці, прикордонних ветеринарів чи практикуючих ветеринарів, їх просять 
надати свої контактні дані та вид тварин, щоб отримати приблизний огляд.

Цікавлять наступні дані:

o Ім'я власника

o Якщо можливо, місце проживання в Австрії

o Адреса електронної пошти та/або номер телефону

o Вид і кількість домашніх тварин



o Номер мікрочіпа або інший ідентифікаційний номер та/або супровідні 
документи та, якщо можливо, статус вакцинації

Від виконувачів органів влади будуть просити надсилати копію зібраних даних 
для держави на відповідну електронну адресу, створену спеціально для цієї мети. 
Додаткові спонукання, наприклад направлення до прикордонного ветеринара, не 
потрібні.

Якщо ці тварини ще недостатньо марковані та/або не отримали щеплення від 
сказу, настійно рекомендується, щоб цих тварин було ідентифіковано/чіповано 
та вакциновано проти сказу.

Додаткова інформація

Домашні тварини у супроводі власника: є дійсними відповідні положення 
Регламенту (ЄС) № 576/2013:

- Немає вимог щодо сертифікації безхребетних (крім бджіл, джмелів, молюсків і 
ракоподібних), декоративних водних тварин, земноводних, рептилій, гризунів та 
кроликів, які не призначені для виробництва харчових продуктів.

- Для птахів (крім курей, індиків, цесарок, качок, гусей, перепелів, голубів, 
фазанів, куріпок і бігунів)діє Положення Делегованого регламенту (ЄС) 
2021/1933 та Впроваджувального регламенту (ЄС) 2021/1938 (сертифікат, 
підтвердження місця карантину).

- Для тварин зоопарку та цирку передбачені індивідуальні рішення. Саме тут 
органи влади країн із зовнішніми кордонами ЄС, де висаджуються ці тварини, 
контактують із потенційними цільовими країнами-членами.

- Коні (більшість коней, які прибувають, утримуються приватно, подібно до  
«домашніх тварин»), які подорожують разом із власником, підлягають огляду 
ветеринарними органами країни первинного прийому та перевірці на дійсну 
ідентифікацію. Принаймні Польща також вакцинує проти інфекційної анемії 
коней, якщо це необхідно. У місці призначення ці тварини мають бути поміщені 
на карантин відповідно до КЧ призначення і повинні бути проведені аналізи крові 
(принаймні на інфекційну анемію коней).

- Собаки, коти та тхори: Сертифікат згідно Регламентом 576/2013 (= у (ЄС) 
Регламенту 577/2013) із зареєстрованою вакцинацією та визначенням титру, а 
також контрольним підтвердженням віконуючих органів влади на 
зовнішньому кордоні на місцях у частині II «Підтвердження посадових осіб на 
місці в’їзду мандрівників...» (Якщо критерії щодо домашніх тварин в Австрії 



не виконуються, але це робиться не всіма країнами-членами: GGED- A 
(Загальний вхідний документ про стан здоров’я) з рішенням щодо пересилки, 
яке не може бути повернено назад), інших причин немає.

У будь-якому випадку біженці в супроводі собак, кішок і тхорів повинні 
намагатися виконати вимоги в’їзду:

- Найбільш вражені прикордонні держави-члени мають більш детальну 
інформацію на своїх веб-сайтах, включаючи контактні форми та форми щодо 
статусу вакцинації;

- Якщо можливо, попередньо заповніть документи деталями для попереднього 
заповнення на веб-сайті держави-члена в’їзду.

Угорщина: https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol- 
menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataika Regisztrációs lap/Реєстраційний 
формуляр/Registration form 

Словакія: EN: https://www.svps.sk/english/ 

PERMIT/ДОЗВІЛ/POVOLENIE- 

https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp?hot=u1#ukrajnasz 

- Виконувати рішення органів влади на місці в’їзду: дозволити ідентифікацію та 
вакцинацію тварин, там, де це потрібно бути необхідним.

- Ведіть собак лише з намордником і повідцем, не дозволяйте котам виходити 
на вулицю.

Надавач житла або керівник закладу з прийому біженців:

- Заздалегідь уточніть, наскільки можливо розмістити домашніх тварин.

-  Консультація зареєстрованого ветеринара щодо вакцинації та оцінки

стан здоров’я;

Що можуть зробити організації захисту тварин:

- Підтримка біженців, по можливості, також фінансова (годування, 
відвідування ветеринара).

- Допомога з (офіційними) каналами або, наприклад, відвідування ветеринара



- Забезпечення необхідною їжею і, перш за все, такими спорядженнями, як 
намордники

- Розміщення та догляд, якщо в приміщеннях/житлі заборонено утримувати 
тварин.


