14 липня 2022 р.
Тимчасовий порядок поводження з тваринами, які переміщуються з некомерційною метою
до 5 штук, супроводжуючи біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон
Польщі під час військового конфлікту.

1. Мета процедури
Модифікація системи контролю та нагляду за тваринами-компаньйонами, переміщеними з
України
до Польщі після 4 місяців тимчасової процедури від 17 березня ц.р.
Продовження заходів щодо мінімізації труднощів для біженців з України під час перетину
кордону з урахуванням постійної нормалізації функціонування системи маркування та вакцинації
тварин-компаньйонів на значній частині території Української держави.
Відповідальні установи: Ветеринарна інспекція (ІВ), Національна податкова адміністрація
(НПА).
2. Опис ситуації
У ситуації переміщення людей з території України до ЄС, ми маємо справу з трьома
групами людей, які подорожують із тваринамикомпаньйонами:
громадяни
ЄС,
громадяни
України,
- громадяни інших третіх країн.
У зв’язку з можливістю маркування та вакцинації проти сказу в районах, не охоплених активними
бойовими діями в Україні, підтвердженою ветеринарною службою України, власники тварин або
уповноважені власником особи, які планують подорожувати до ЄС, повинні виконати
вищезазначену процедуру до перетину українсько-польського кордону. Вони також повинні
мати документ, виданий ветеринарним лікарем, що підтверджує відповідність вищевказаним
вимогам.
2.1.Тварини виду: собаки (Canis lupus familiaris), коти (Felis silvestris catus), тхори (Mustela
putorius furo)
Тварини вищезгаданого види, переміщені до країн-членів ЄС відповідно до стандартної
процедури, можуть супроводжувати мандрівників, якщо будуть дотримані всі вимоги ЄС,
тобто:
1) тварина правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа,
2) тварина була щеплена проти сказу і вакцинація все ще дійсна
(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne),
3) тварина має актуальне серологічне дослідження для визначення титру антитіл проти
сказу (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor- weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial),
4) тварина супроводжується сертифікатом здоров’я, який відповідає зразку, встановленому
законодавством ЄС(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia)
або
у деяких випадках дійсний паспорт, виданий в одній із країн-членів ЄС
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne.
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3. Порядок дій у разі невиконання вимог, зазначених у абз. 2.1
3.1. Невиконання вимог, що містяться в абз. 2.1 пункт 1
або 2
Особа, яка перетинає кордон із твариною, яка не відповідає вимогам імпорту, зазначеним у абз.
2.1 п. 1 або 2, зобов’язана заявити працівнику митно-податкової служби (НПА) про наявність у неї
тварини та заповнити заяву, зразок який додається як додаток №
1 для цієї процедури.
Митно-податковий офіцер направляє таку тварину до державного ветеринарного лікаря
(ДВЛ)
ДВЛ/ офіцер НПА, уповноважений на пункті пропуску, повідомляє власника тварини про
необхідність:
- повернення з кордону в Україну у разі відмови піддати тварину маркуванню проти сказу та
вакцинації за власний рахунок (Ветеринарна інспекція видає адміністративне рішення про
повернення тварини) або,
- маркування та вакцинації тварини проти сказу за власний рахунок у ветеринара приватної
практики після телефонного виклику. Ветеринари, які надають вищезазначені медичні та
ветеринарні послуги, визначаються за погодженням між керівниками закладів лікування тварин
та воєводськими/повітовими ветеринарними лікарями.
ДВЛ відповідно до місця перетину кордону після підтвердження здійснення вищезазначених
медичних та ветеринарних дій оформляє дозвіл, зразок якого додається у додатку 2 до
процедури.
У випадку тварин, які не відповідають вимогам, що містяться в абз. 2.1 пункти 1 або 2, тобто ті,
які потребують вакцинації та маркування, перетин кордону можливий лише залізницею в
Перемишлі та Хелмі.

3.2. Невиконання вимог, що містяться в абз. 2.1 пункт 3
або 4
У зв’язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою збройним конфліктом, що триває в Україні,
тваринам даних вище видів, які супроводжують своїх власників або уповноважених власником
осіб, які перетинають українсько-польський кордон з 16 липня 2022 р. можуть бути ввезені на
територію Польщі, незважаючи на недотримання вимог, що містяться в абз. 2.1 пункт 3 або 4.
У такому випадку особа, яка перетинає кордон із твариною, яка не відповідає вимогам ввезення,
зазначеним у абз. 2.1 п. 1 або 2, зобов’язана заявити працівнику митно-податкової служби НПА
про наявність у неї тварини та заповнити заяву, зразок який додається як додаток № 1 для цієї
процедури.
Митно-податковий офіцер направляє таку тварину до державного ветеринарного лікаря
(ДВЛ)
ДВЛ за місцем перетину кордону видає дозвіл, зразок якого додається у додатку
№2
для
процедури.
3.3. Провадження у разі перетину кордону без отримання дозволу (випадки виявлення
незаконного перетину кордону власником або опікуном тварини)
У разі перетину кордону з твариною без отримання вищезазначеного дозволу та відсутність
2

маркування та вакцинації тварини проти сказу, орган, який виявив факт незаконного перетину
кордону, повідомляє про це територіально уповноваженого ветеринарного лікаря, який
приймає рішення про направлення тварини на ізоляції на строк до 6 місяців. місце, визначене
офіційним ветеринаром, відповідно до ст. 35 Регламенту (ЄС) 2013/576.
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Після призначення ізоляції тварину мітять та вакцинують проти сказу, а через 30 днів після
щеплення перевіряють на титрування антитіл проти сказу. Витрати на ізоляцію, вакцинацію та
мічення, а також інші необхідні медичні та ветеринарні заходи несе власник тварини.
Якщо рівень антитіл задовільний (вище 0,5 МО/мл), компетентний повітовий ветеринар може
прийняти рішення про скорочення терміну ізоляції.
Після виконання зазначених заходів ДВЛ видає дозвіл, зразок якого додається у Додатку 2 до
Процедури.
4. Поводження з домашніми тваринами віком до 12
тижнів:
- до 8-тижневого віку маркування та вакцинація проти сказу не потрібні. У цьому випадку слід
отримати лише дозвіл на проїзд супроводжуючої тварини. Заходи, пов’язані з маркуванням та
вакцинацією проти сказу, повинні бути завершені пізніше, після того, як тварині виповниться 8
тижнів;
- від 8 до 12 тижнів, як у азб. 3.1. та 3.2.
5.Інші види тварин переміщуються як супроводжуючі тварини (гризуни, кролики, амфібії,
рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні)
У зв’язку з відсутністю ризику, пов’язаного з потенційною передачею інфекційних захворювань,
небезпечних для людей або тварин, у тому числі вірусу сказу, запроваджується тимчасове
звільнення від обов’язку мати головного ветеринарного лікаря для імпорту. Якщо єякісь види,
обмежені Вашингтонською конвенцією CITES, без необхідних дозволів – рішення буде
прийматися Національною податковою адміністрацією.
6. «Тимчасовий порядок головного лікаря ветеринарної медицини» від 17
березня 2022 року втратив чинність.
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