
1 березня 2023 року 

Інформація про зміну правил поводження з тваринами, що переміщуються з 

некомерційною метою до 5 тварин, які супроводжують громадян України, що 

в'їжджають до ЄС з цієї країни через зовнішній кордон Польщі, у зв'язку з триваючим 

військовим конфліктом. 

 

Головний ветеринарний лікар повідомляє, що "Тимчасовий порядок роботи Головного 

ветеринарного лікаря" від 14 липня 2022 року скасовується з 27 березня 2023 року. 

 

Станом на 27 березня 2023 року тварини-компаньйони з власниками (до 5 тварин), які переміщуються 

з території України, повинні відповідати наступним вимогам відповідно до законодавства 

Європейського Союзу: 

 

1. Тварини видів собаки (Canis lupus familiaris), коти (Felis silvestris catus), тхори (Mustela 

putorius furo) 

Тварини вищезазначених видів, що переміщуються до країн-членів ЄС відповідно до стандартної 

процедури, можуть супроводжувати мандрівників, якщо виконані всі вимоги ЄС, тобто 

1) тварина була правильно позначена мікрочіпом, 

2) тварина була щеплена від сказу, і щеплення все ще дійсне (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-

weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne), 

3) - тварина має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу 
(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial),  

4) тварина супроводжується довідкою про стан здоров'я відповідно до зразка, встановленого 

законодавством ЄС (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia) або, в 

певних випадках, дійсним паспортом, виданим в одній з країн-членів ЄС 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne. 

 

З метою полегшення переміщення в межах ЄС, до подальшого повідомлення, польські служби не 

вимагатимуть 90-денного періоду очікування з дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл 

проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним (> 0,5 МО/мл) і зазначений у 

свідоцтві про стан здоров'я тварини. 

 

У довідці про стан здоров'я український офіційний ветеринарний лікар повинен перекреслити 

відповідне засвідчення щодо 90-денного періоду очікування, поставивши на полях перекресленого 

засвідчення свій підпис та печатку з іменем.  

До довідки про стан здоров'я обов'язково додається документація про проходження 

обстеження. 

 

2.  Інші види тварин, що переміщуються як тварини-супутники (птахи, гризуни, кролики, 

амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) 

 

a) птахи : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki  

b) домашні кролики : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/kroliki-domowe  

c) інші тварини: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pozostale-zwierzeta  


