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Спеціальні заходи для людей, які подорожують із 
домашніми тваринами з України, і для громадян ЄС, 

які подорожують із Росії 
 

Спеціальні заходи, введені в лютому 2022 року та з 5-го вересня 2022 року для полегшення 

переміщення некомерційних домашніх тварин разом з їх власниками з України, а також 

для громадян ЄС, які зараз перебувають у Росії і бажають повернутися до ЄС разом зі 

своїми домашніми тваринами через надзвичайні обставини, зміняться з 21 листопада 

2022 року. Ці заходи стосуються лише домашніх тварин у супроводженні їх власників. 

 

З 21 листопада 2022 року домашні тварини (собаки, коти та тхори), які ввозяться до 

Ірландії, повинні повністю відповідати нормам ЄС, а саме: 

• Домашня тварина повинна мати мікрочіп;  

• Усім тваринам потрібно надавати вакцину проти сказу, починаючи з віку 12 тижнів 

і після вживлення мікрочіпу; 

• Подорожуючи з України: потрібно провести аналіз крові на сказ у схваленій 

лабораторії принаймні через 30 днів після вакцинування проти сказу; результат 

повинен показати, що вакцинування було успішним, рівень антитіл — щонайменше 

0,5 МО/мл;  

• Подорожуючи з України: після отримання результату аналізу крові, що 

підтверджує успішність  вакцинації, має пройти тримісячний період очікування;  

• Усі собаки повинні пройти лікування від цестод за 1-5 днів до в'їзду; 

• Усі домашні тварини повинні отримати паспорт домашньої тварини ЄС або 

свідоцтво про здоров'я від урядового ветеринара в країні походження. Цей 

сертифікат про стан здоров’я повинен точно відповідати документу, на який 

надається посилання. Інші види довідок про стан здоров’я не приймаються. 

Довідка повинна бути англійською мовою (або у двомовній версії, якщо англійська 

є однією з мов). 

https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/99187/f3fe5fe0-c6ed-46c8-9c52-2c7b9b6f3945.pdf#page=1
https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/99187/f3fe5fe0-c6ed-46c8-9c52-2c7b9b6f3945.pdf#page=1
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Будь ласка, зверніться за посиланням gov.ie - Pet Travel (www.gov.ie), щоб отримати більш 

детальну інформацію. 

Якщо домашня тварина не відповідає вимогам, її буде поміщено на офіційну ізоляцію 

за рахунок власника. Домашня тварина може перебувати на офіційній ізоляції окремо від 

власників протягом терміну до 4 місяців.  Власник також нестиме відповідальність за будь-

які транспортні витрати, пов’язані з доставкою домашньої тварини до офіційних місць 

ізоляції та назад.  

Вартість розміщення у визначених карантинних приміщеннях наведена нижче: 

• €15 за проведену домашньою твариною ніч у визначеному приміщенні для карантину; 

• €25 – плата за транспортування. 

Ця сума підлягає сплаті на користь Відділу після того, як вашого улюбленця буде 

звільнено з карантину. Відділ зв’яжеться з вами, щоб організувати оплату. 

 

Якщо ви бажаєте в'їхати в Ірландію зі своєю домашньою твариною за вищезазначених 

обставин, будь ласка, майте при собі якомога більше документів стосовно домашніх 

тварин, наприклад довідки про вакцинацію, паспорт домашньої тварини, свідоцтво про 

здоров'я, ветеринарну картку. Коли ви прибудете, персонал надасть вам чіткі інструкції.  

 

Будь ласка, майте на увазі, що мандрівникам потрібно заздалегідь зв'язатися з пунктом 

прибуття електронною поштою, відповідні адреси електронної пошти наведені нижче: 

 

• Дублінський аеропорт petmove@agriculture.gov.ie (+353 (0) 87 417 8986) 

• Дублінський порт dubport.petmove@agriculture.gov.ie  

• Аеропорт Шеннон PetsShannon@agriculture.gov.ie 

• Аеропорт Корк corkpetmove@agriculture.gov.ie 

• Порт Рінґаскідді, Корк corkpetmove@agriculture.gov.ie 

• Рослер-Європорт Rosslare.europort@agriculture.gov.ie  

 

https://www.gov.ie/en/publication/21d40-pet-travel/
mailto:petmove@agriculture.gov.ie
https://agriculture.cloud.gov.ie/apps/eDocs/S/AGAHIP004/Files/AGAHIP004-025-2022/21%20November%202022%20change/тел.:+3530874178986
mailto:dubport.petmove@agriculture.gov.ie
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