
Інформація
про в‘їзд в країну з домашніми 

тваринами з України



Ласкаво просимо до Саксонії-Ангальт!

Ця брошура містить важливу інформацію, якщо ви 
приїхали до Саксонії-Ангальт з України з собакою 
чи кішкою.

Федеративна Республіка Німеччина є частиною ЄС і 
вільна від сказу. Сказ – це вірусне захворювання, яке 
завжди є смертельним для нещеплених тварин або 
людей. Тому на в’їзд з домашніми тваринами з України 
застосовуються спеціальні правила, оскільки в Україні 
сказ зустрічається у домашніх і диких тварин.

Ви повинні звернути увагу на наступне:

1. Подайте заявку на отримання дозволу на 
ввезення вашої тварини (згодом). Відповідну 
заявку можна знайти за цим посиланням. Заявку 
треба до приїзду надіслати електронною поштою 
на heimtiereinfuhr.ua@lvwa.sachsen-anhalt.de

2. Зверніться до ветеринарної служби району, 
в якому ви перебуваєте. Огляд компетентних 
ветеринарних установ. Вашу тварину перевірять 
на наявність сказу . Для цього вам потрібен 
паспорт тварини ЄС на відповідну тварину. Якщо 
у вас немає ідентифікаційної картки тварини, вам 
його видадуть.

3. Залежно від стану сказу вашу тварину може 
знадобитися ізолювати на кілька днів. Його у 
вас не заберуть – ви залишаєтеся господарем 
тварини! Більш детальну інформацію Ви можете 
отримати у ветеринарній службі.

4. У деяких закладах не дозволяється розміщення з 
домашніми тваринами. Будь ласка, запитайте, чи 
можете ви розмістити тварин. и можете дізнатися 
більше про приватні варіанти проживання з 
тваринами за наступними посиланнями:  
https://help.tasso.net  
https://help.vdh.de/helfen/

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/2_bauordnungkommunales/203_verbrschutz-veterinaer/Antrag_auf_Einfuhrgenehmigung2.pdf
mailto:heimtiereinfuhr.ua@lvwa.sachsen-anhalt.de
https://mwl.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/MWL/03_Dokumente/04_Landwirtschaft/Tierschutz/2019-09-02-Veterinaeraemter-der-Landkreise.pdf
https://mwl.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/MWL/03_Dokumente/04_Landwirtschaft/Tierschutz/2019-09-02-Veterinaeraemter-der-Landkreise.pdf
https://help.tasso.net
https://help.vdh.de/helfen/


Інші варіанти проживання з тваринами підкажуть:

• імміграційні органи сільських районів/у міських 
округах  
імміграційні органи та координація міграції

• Координаційне управління що до біженців з 
України в Sachsen-Anhalt, тел.: (0345) 514 3585

• Координаційний центр що до питань біженців з 
України для південної Саксонії-Ангальт- (для міст 
Галле та Дессау-Рослау та районів Віттенберг, 
Мансфельд-Зюдгарц, Ангальт-Біттерфельд, 
Заалекрейс та Бургенланд), тел.: (0345) 21 38 93 99, 
E-Mail: koordinierungsstelle@lamsa.de,  
Інформація про координаційний центр 
«Україна»: від постраждалих для постраждалих 
Координаційний центр «УКРАЇНА» – LAMSA e. V.

• координаційний центр для південної Саксонії-
Ангальт (для міста Магдебург та районів 
Зальцландкрайс, Гарц, Борде, Єриховер Ланд, 
Стендаль, Зальцведель), тел.: (0391) 537 12 25, 
електронна пошта: infopunkt-ukraine@agsa.de, 
домашня сторінка A GSA e. V.

Додаткову інформацію також можна знайти на 

інтеграційному порталі Саксонії-Ангальт

www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

 
лікар Марко Кеніг , спеціаліст із  
захисту тварин  
Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und 
Forsten des Landes Sachsen-Anhalt  
Tel.: (0391) 567 18 44  
E-Mail: tierschutzbeauftragter@mule.sachsen-anhalt.de

https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/vor-ort/
mailto:koordinierungsstelle@lamsa.de
https://www.lamsa.de/aktuelles/informationen-der-koordinierungsstelle-ukraine/
mailto:infopunkt-ukraine@agsa.de
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

