
Тимчасова процедура Головного ветеринарного лікаря щодо переміщення тварин, які 

супроводжують подорожуючих, що в'їжджають з України в ЄС через польський зовнішній 

кордон, на час тривання збройного конфлікту. 

 

1. Мета настанов:  

• створення системи мінімізації ризику імпорту тварин, які створюють потенційну загрозу 

перенесення інфекційних захворювань, зокрема вірусу сказу на людей і тварин у випадку 

масового напливу людей, які покидають території, охоплені військовими діями і мають 

супроводжуючих тварин  

• мінімізація зупинок у пунктах пропуску та покращення переміщення людей через 

зовнішній кордон ЄС   

Відповідальні установи: Ветеринарна інспекція (IW), Національна Податкова Адміністрація 

(KAS), воєводи, відповідальні за управління пунктами пропуску 

2. Опис ситуації 

В ситуації масового переміщення людей з території України в ЄС можемо зустрітися з трьома 

групами людей, які подорожують з супроводжуючими тваринами: 

- громадяни ЄС  

- громадяни України  

- громадяни інших третіх країн  

Супроводжуючі тварини можуть належати до різних видів, визначених в регламенті (ЄС) 

2013/576 

A. тварина, що належить до виду: собаки (Canis lupus familiais), коти (Felis silvestris 
catus), фретки (Mustela putorius furo); 

B. безхребетні (за винятком бджіл і джмелів, на яких поширюється ст.8 регламенту 
92/65/EWG і молюски і ракоподібні, про яких йдеться у ст. 3 ч. 1 літ. e, підпункт 
(ii) i (iii) регламенту 2006/88/WE); 

C. декоративні водні тварини, визначені у ст. 3 літ. k) директиви 2006/88/WE та 
виключено у сфері застосування цієї директиви відповідно до ст. 2 ч. 1 літ. а; 

D. земноводні; 
E. рептилії; 
F. птахи: представники інших видів птахів, ніж ті, про яких йдеться у ст.2 

регламенту 2009/158/WE (птиця); 
G. ссавці: гризуни та кролі, крім призначених для виробництва харчових продуктів, 

 

2.1. Тварини, що належить до виду собаки (Canis lupus familiais), коти (Felis silvestris catus), 

фретки (Mustela putorius furo)   

Тварини, які переміщуються в надзвичайних умовах, можуть супроводжувати подорожуючих, 

якщо дотримані всі вимоги ЄС, зокрема 

- тварина правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0065&DTA=1992&qid=1502432958190&DB_TYPE_OF_ACT=directive&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0065&DTA=1992&qid=1502432958190&DB_TYPE_OF_ACT=directive&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0088&DTA=2006&qid=1502433009049&DB_TYPE_OF_ACT=directive&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0158&DTA=2009&qid=1502433084301&DB_TYPE_OF_ACT=directive&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL


- тварина вакцинована від сказу і щеплення надалі діє https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-

weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne 

- тварина має актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника 

сказу https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial 

- тварина має дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-

weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne або сертифікат про стан здоров’я, який відповідає 

зразку, встановленому в законодавстві ЄС https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-

weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia 

 

Або в ситуації, якщо одна або кілька з вищезазначених вимог не виконуються 

  

2.2. Винятки від стандартних вимог до собак, котів і фреток з огляду на надзвичайну ситуацію:  

Тварини, які переміщуються під час військового конфлікту, не вимагають серологічного тесту в 

напрямку визначення титру антитіл до збудника сказу. 

2.3. Процедура у випадку невиконання вимог  

Мінімальною вимогою, якщо тварина може в’їхати на територію ЄС, слід визнати мікрочіповану 

тварину, яка супроводжується документом підтвердження виконання щеплення від сказу не 

раніше ніж за 12 місяців до дати переміщення. Мусить бути можливість перевірки ідентичності 

тварини, тобто зв’язку вакцини з маркуванням. Контроль за виконанням вищезазначених вимог 

здійснюють працівники митно-податкової служби.  

З метою визначення статусу стану здоров’я супроводжуючої тварини та охоплення її відповідним 

наглядом кожен подорожуючий, чия тварина не відповідає одній або кільком вимогам 

перевезення, зобов'язаний заповнити декларацію, зразок якої додається до цієї процедури. 

У ситуації, якщо подорожуючий може вказати адресу місця перебування тварини в Польщі: 

 Інформація про переміщення тварини, що містяться в декларації, передається територіально 

уповноваженому повітовому ветеринарному лікарю разом з документом, що містить рішення 

Повітового ветеринарного лікаря, територіально компетентного за місцем перетину зовнішнього 

кордону ЄС. 

Повітовий ветеринарний лікар накладає на тварину ізоляцію та контролює виконання заходів, 

які становлять умову виконання твариною вимог, зокрема  

- маркування тварини (якщо відсутній транспондер або він нерозбірливий) 

- вакцинація проти сказу (якщо щеплення не підтверджено документами або недійсне)  

- забору крові для серологічного тесту для визначення рівня антитіл до збудника сказу, 

виконаного затвердженою лабораторією 

Після отримання результату серологічного тесту, відповідно до якого рівень антитіл підтверджує 

набутий імунітет, тварину випускають з ізоляції та видають документи, що підтверджують 

виконання вимог.  

У ситуації, якщо подорожуючий не може вказати адресу місця перебування тварини в Польщі:  

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia


Офіційний ветеринарний лікар проводить маркування і щеплення тварини (у випадках, 

зазначених вище) у місці тимчасового перебування тварини разом з власником/опікуном після 

перетину кордону.   

Витрати, пов'язані з вищезазначеним діями покриваються з державного бюджету  

Додаток, який становить зразок декларації власника/опікуна тварини, становить додаток до 

процедури. 

2.4. Процедури з тваринами у віці до 12 тижнів  

Тварини, описані в пункті 2 А: 

- віком до 8-го тижня, крім заповнення заявки, жодних додаткових процедур, 

- віком від 8 до 12 тижнів відповідно до п. 2.2 та 2.3. 

2.5. Процедури з тваринами, ввезеними нелегально (у випадку виявлення незаконного 

перетину кордону власником або опікуном тварини)  

Орган, який виявив незаконний перетин кордону, у випадку виявлення у затриманої особи 

тварини або тварин, повідомляє про це компетентного територіально повітового 

ветеринарного лікаря, який приймає рішення про подальші процедури з твариною. 

(розміщення в притулку або притулку для тварин. В крайньому випадку, евтаназія) 

3. Інші види тварин які переміщуються як супроводжуючі  

Інше (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, декоративні водні тварини, 

безхребетні) 

З огляду на відсутність загрози пов'язаної з потенційним перенесенням небезпечних 

для людей або тварин інфекційних захворювань вірусу сказу, вводиться тимчасове 

звільнення від обов’язку володіння дозволу Головного ветеринарного лікаря на 

ввезення. Якщо є якісь види, охоплені обмеженнями з огляду на Вашингтонську 

конвенцію CITES - без необхідних дозволів, рішення приймає Національна Податкова 

Адміністрація.   

 

 


