
 

 

Повідомлення для всіх транспортних операторів щодо ввезення домашніх 

тварин (собак, котів та тхорів) з України  

Повідомлення 2-2022, версія 2     5 січня 2023 р. 

• Спеціальні заходи, введені в лютому 2022 року до 5 вересня 2022 року для 

полегшення переміщення некомерційних домашніх тварин разом з їх 

власниками з України, а також для громадян ЄС, наразі перебуваючих у Росії, 

які бажають повернутися в ЄС разом зі своїми домашніми тваринами в 

надзвичайних обставинах, змінилися 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 

в'їжджають до Ірландії, повинні повністю відповідати нормам ЄС, а саме: 

o Домашня тварина повинна мати мікрочіп;  

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

після вживлення мікрочіпу; 

o Подорожуючи з України: потрібно провести аналіз крові 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;  

o Подорожуючи з України: після успішної вакцинації необхідно пройти 

тримісячний період очікування;  

o Усі собаки повинні пройти лікування проти солітера за 1-5 днів до в'їзду; 

o Усі домашні тварини повинні отримати паспорт домашньої тварини ЄС 

або свідоцтво про здоров'я від урядового ветеринара в країні 

походження. Це свідоцтво про здоров’я має точно відповідати 

документу, на який наведено посилання, інші типи довідок про стан 

здоров’я не приймаються, і воно має бути англійською (або двомовним, 

якщо однією з мов є англійська). 



 

 

Будь ласка, зверніться за посиланням gov.ie - Pet Travel (www.gov.ie), щоб 

отримати детальнішу інформацію. 

• Біженці з України, які в’їжджають до Ірландії разом зі своїми домашніми 

тваринами, повинні заздалегідь повідомити електронною поштою пункт 

в’їзду в країну. 

o Дублінський аеропорт petmove@agriculture.gov.ie (+353 (0) 87 417 8986)  
o Дублінський порт dubport.petmove@agriculture.gov.ie 
o Аеропорт Шеннон PetsShannon@agriculture.gov.ie  
o Аеропорт Корк corkpetmove@agriculture.gov.ie  
o Порт Рінгаскідді, Корк corkpetmove@agriculture.gov.ie  
o Рослер-Європорт Rosslare.Europort@agriculture.gov.ie   

 

• По прибуттю всі домашні тварини з України повинні пред’являтися 

співробітникам Департаменту в пункті в’їзду разом із будь-якими 

відповідними документами.  

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

ізоляцію, а з власника тварини стягуватимуть кошти за це. 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 перебування в спеціально призначеному карантинному приміщенні: 

• 15 євро за кожну тварину за ніч, проведену в спеціальному карантинному 

приміщенні; 

• 25 євро — вартість транспортування. 

• Надзвичайно важливо, щоб Департамент був поінформований про всіх 

домашніх тварин, які прибувають з України, щоб оцінити ризики захворювань. 

Дані про власника, що містять його ім’я, електронну адресу, номер телефону 

та адресу, необхідно надіслати на: UkrainePets@agriculture.gov.ie  

https://www.gov.ie/en/publication/21d40-pet-travel/?referrer=http://www.gov.ie/en/service/28ae66-pet-travel/#special-arrangements-for-ukraine-and-eu-citizens-in-russia
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• Зверніть увагу, що ці заходи застосовуються лише до домашніх тварин у 

супроводі з України.   

• Усі інші переміщення тварин (без супроводу, комерційні, невідомого 

походження, безпритульні тварини, тварини з притулків тощо), які не 

відповідають регулярним вимогам для в’їзду, не можуть бути прийняті в 

Ірландію без повної відповідності законодавчо встановленим медичним 

сертифікатам.   

Відділ охорони здоров'я тварин 


