17 березня 2022 р.
Тимчасовий порядок роботи головного ветеринарного лікаря з тваринами, які
супроводжують біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон Польщі під
час військового конфлікту.

1. Мета рекомендацій:
• створення системи мінімізації ризику ввезення тварин, які можуть створювати
потенційний ризик передачі інфекційних захворювань, зокрема вірусу сказу, людям і
тваринам у разі напливу людей, які залишають територію України внаслідок військових
дій та мають супроводжуючі тварини,
• мінімізація зупинок у пунктах пропуску та покращення переміщення людей через
зовнішній кордон ЄС.
Відповідальні установи: Ветеринарна інспекція (ІВ), Національна податкова адміністрація (КАС).
2. Опис ситуації.
У ситуації масового переміщення людей з України до ЄС ми можемо мати справу з трьома
групами людей, які подорожують із супроводжувальними тваринами:
- громадяни ЄС,
- громадяни України,
- громадяни інших третіх країн.
2.1. Собаки (Canis lupus familiaris), кішки (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:
- тварина правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа,
- тварина вакцинована від сказу і щеплення ще діє(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne),
- тварина має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу
(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial),
- тварина має дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne або в сертифікаті про стан здоров’я, який відповідає
зразку,
встановленому
в
законодавстві
ЄС
(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/swiadectwo-zdrowia).
У надзвичайній ситуації внаслідок збройного конфлікту тварини вищезгаданого види, які
супроводжують своїх власників при перетині польсько-українського кордону, можуть бути
завезені на територію Польщі, незважаючи на невиконання однієї або кількох із
вищезазначених вимог.
2.2. Відступи від стандартних вимог до собак, котів та тхорів у зв’язку з надзвичайною
ситуацією на території України та порядком у разі невиконання вимог.
Тварини, переміщені під час військового конфлікту, не потребують серологічного дослідження
на титри антитіл проти сказу.
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Для встановлення стану здоров’я тварини, яка супроводжує біженця, та для подання тварини під
відповідний нагляд, особа, яка перетинає кордон з твариною, яка не відповідає одній або
кільком вимогам щодо імпорту, повинна заповнити заяву, зразок який додається як Додаток
1 до цієї процедури. ПВЛ територіально уповноважений за місцем перетину кордону, видає
дозвіл, що є додатком 2 до процедури. Заходи, пов’язані з маркуванням тварини мікрочіпом
та проведенням вакцинації проти сказу, мають проводитися в місці перетину кордону, а
відомості про маркування та вакцинацію мають бути внесені до дозволу.
У разі перетину кордону без отримання вищезазначеного дозволів у зв’язку
з тим, що тварина не вакцинована чи чіпована, необхідно повідомити у пункт, зазначений
територіально компетентним повітовим ветеринарним лікарем (актуальний детальний перелік
місць, де можна вакцинувати та чіпувати тварин, які супроводжують біженця з України, є
доступно
на
сайті
Головної
ветеринарної
інспекції
за
посиланням:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nieposiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych). У зазначеному місці (посилання вище)
після заповнення заявки (додаток 1) тварина буде маркована та вакцинована проти сказу, а потім
буде видано дозвіл (додаток 2) повітовим ветеринарним лікарем або ветеринарним лікарем
вільної практики, що працює в межах Медичного центру для тварин. Дозвіл буде видано в
паперовій
або
електронній формі (можна надіслати скан дозволу на електронну адресу особи, яка подає
заявку).
Витрати, пов'язані з вищезазначеними діями покривається з державного бюджету.
Зважаючи на те, що на території Республіки Польща проводиться діяльність у сфері маркування
тварини та вакцинації проти сказу, серологічні дослідження для визначення рівня антитіл сказу
не проводяться. Витрати на оформлення паспортів не покриваються з державного бюджету.
Якщо для подальшого переміщення потрібен паспорт або результат тесту на титрування, його
має надати утримувач тварини.
2.3. Поводження з тваринами у віці 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 згідно з пунктами 2.2 і 2.3.
2.4. Поводження з тваринами, завезеними незаконно (у разі виявлення власником або
опікуном тварини незаконного перетину кордону)
Орган, який виявив незаконний перетин кордону, у разі виявлення у затриманої особи
тварини або тварин повідомляє про це територіально компетентного повітового
ветеринарного лікаря, який приймає рішення про подальше лікування тварини (поміщення
в притулок для тварин або притулок /,в крайньому випадку, евтаназія).
3. 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
є якісь види, обмежені Вашингтонською конвенцією CITES, без необхідних дозволів – рішення
буде прийматися Національною податковою адміністрацією.
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