
 

Notice UA-07        29 April 2022 

To all owners of Pets arriving into Ireland from the Ukraine 

People fleeing Ukraine are being facilitated to enter Ireland with their pets under special 
exceptional measures, regardless of whether the pets have the appropriate certified 
health requirements. These measures only apply to accompanied pets from Ukraine. 
The Irish Department of Agriculture, Food and the Marine will work with pet owners to 
bring these pets into compliance with EU regulations.  

Please note that all pets will need to  be assessed by official vets on arrival in Ireland. 
In certain cases, the Department of Agriculture, Food and the Marine may wish to 
isolate some animals at approved facilities for a determined period of time following 
arrival into Ireland.  Once pets have completed the isolation period they will be 
returned to their owners and may complete the remainder of the isolation period at 
the residence of the owner 

Other non-compliant pet dogs and cats will be released to their owners,  on condition 

of strict isolation at home for a minimum of four months.   

Pet owners will be advised whether their pet is suitable for home isolation  or official 

isolation following examination at the point of entry into Ireland.  

Усім власникам домашніх тварин, які прибувають в Ірландію з 
України 
 
Громадянам України, які рятуються від війни, полегшують в’їзд до Ірландії зі 
своїми домашніми тваринами. Для них будуть зроблені винятки, незалежно 
від того, чи мають тварини відповідні сертифікати щодо здоров’я. Ці заходи 
застосовуються лише до домашніх тварин у супроводі громадян України. 
Міністерство сільського господарства, продовольства та мореплавства 
Ірландії працюватиме з власниками домашніх тварин, щоб привести цих 
домашніх тварин у відповідність до правил ЄС. 
  
Зауважте, що після прибуття в Ірландію всіх домашніх тварин 
мають  оглянути ветеринарні інспектори. У деяких випадках Міністерство 
сільського господарства, продовольства та мореплавства може забажати 
ізолювати деяких тварин у затверджених установах на визначений період 
часу після прибуття в Ірландію.  Після того, як домашні тварини пройдуть 
період ізоляції, вони будуть повернуті власникам і можуть завершити 
залишок періоду ізоляції за місцем проживання власника тварини. 
Інші собаки та коти, які також не відповідають вимогам, можуть бути 
відпущені до їхніх власників за умови суворої ізоляції вдома протягом 
щонайменше чотирьох місяців.  



 

  
Після огляду в пункті в’їзду в Ірландію власникам домашніх тварин буде 
повідомлено, чи підходить їхня тварина для домашньої ізоляції, або, чи буде 
тварина ізольована в офіційній установі. 
 


