
 
 

 

Керівництво для українців-власників домашніх тварин, яких 

помістили на офіційну ізоляцію 
Повідомлення UA-13        

 16 листопада 2022 р. 

Ваша домашня тварина не відповідає вимогам щодо в'їзду до Ірландії з наступної(-их) причини 

(причин) (будь ласка, закресліть непотрібне): 

• Відсутність мікрочіпу 

• Відсутність дійсної вакцинації проти сказу після вживлення мікрочипу 

• Не був проведений обов'язковий аналіз крові 

• Не дотримується обов'язковий період очікування перед подорожжю, необхідний після 

аналізу крові 

• Невірно оформлена документація 

Міністерство сільського господарства, продовольства та морських ресурсів (DAFM) помістить 
вашу домашню тварину на офіційну ізоляцію до спеціально призначеного приміщення. Вона 
має залишатися там, доки не відповідатиме вимогам щодо звільнення.  Тривалість 
перебування тварини в приміщенні становить до шести місяців (хоча більшість випадків 
триватимуть близько 3 місяців) залежно від індивідуальних обставин ваших домашніх тварин. 

Наприклад: 

• Якщо ваша домашня тварина не отримала дійсну вакцинацію проти сказу або не має 
дійсних документів про таку вакцинацію, вона може перебувати на карантині 
щонайменше чотири місяці, доки їй зроблять дійсне щеплення проти сказу, аналіз крові 
та дотримають період очікування після аналізу крові. 

• Якщо ваша домашня тварина має дійсну документацію та результат аналізу крові на 
антитіла проти збудника сказу, але тримісячний період очікування після аналізу крові 
не минув, вона перебуватиме на карантині до закінчення трьох місяців після взяття 
зразку крові. 

Собаки також отримають лікування проти солітера під час перебування в офіційних 

приміщеннях, якщо це буде визнано за необхідне, щоб переконатися, що вони відповідають 

вимогам Регламенту про подорожі з домашніми тваринами (ЄС) 576/2013.  

Ці процедури та догляд за вашою домашньою твариною в офіційному приміщенні призведуть 
до витрат для вас, власника. Вартість перебування в спеціально призначеному карантинному 
приміщенні: 

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

• 25 євро — вартість транспортування. 

Це буде сплачено Міністерству після того, як вашу тварину звільнять із карантину. Міністерство 

зв'яжеться з вами для узгодження оплати. 



 
 

Після закінчення періоду офіційної ізоляції у спеціально призначеному приміщенні буде 

наступний проміжок ізоляції вдома, коли домашній тварині буде заборонено виходити надвір 

або контактувати з іншими тваринами/людьми. Ви отримаєте додаткову докладну інформацію 

та інструкції, коли вашу домашню тварину випустять із карантину. 

Будь ласка, переконайтеся, що ви надали службовцю в пункті прибуття правильні контактні 

дані, щоб ви могли возз'єднатися з вашою домашньою твариною після закінчення періоду 

ізоляції. 

Якщо у вас є будь-які додаткові питання, будь ласка, звертайтеся за адресою 

UkrainePets@agriculture.gov.ie. 
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