
ДЕРЖАВНЕ ВЕТЕРИНАРНО-ХАРЧОВЕ УПРАВЛІННЯ 

СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

БОТАНІЦКА 17, 842 13 БРАТИСЛАВА 

 

ДОЗВІЛ 

 

Надзвичайні обставини вступу до ЄС з домашніми тваринами, які супроводжують 

біженців з України 

 

Відповідно до керівних принципів Європейської комісії та статті 32 Постанови 

Європейського парламенту та Ради (ЄС) №576/2013 від 12 червня 2013 року "Про 

некомерційне переміщення домашніх тварин та про скасування Постанови (ЄС) №2003" у 

надзвичайній ситуації політичних заворушень в Україні Державне ветеринарно-харчове 

управління Словацької республіки дозволяє некомерційне переміщення на територію 

Словацької республіки домашніх тварин, які супроводжують біженців, які не 

відповідають умовам чинного законодавства. 

 

Інформація про власника:  

 

Ім’я: 

Прізвище: 

Номер паспорту/внутрішнього паспорту: 

Номер телефону:  

 

Інформація про тварину/тварини: 

Вид: 

Ідентифікація:    (номер мікрочіпу/номер татуювання/означення) 

Дійсна вакцинація проти сказу:   так   ні 

Дійсний тест на титр антитіл до сказу: так   ні 

 

Вид: 

Ідентифікація:    (номер мікрочіпу/номер татуювання/означення) 

Дійсна вакцинація проти сказу:   так   ні 

Дійсний тест на титр антитіл до сказу: так   ні 

 

Вид: 

Ідентифікація:    (номер мікрочіпу/номер татуювання/означення) 

Дійсна вакцинація проти сказу:   так   ні 

Дійсний тест на титр антитіл до сказу: так   ні 

  



Місце призначення/місце проживання: 

Адреса: 

Місто: 

Країна (ЄС): 

 

 

У разі місця призначення/місця проживання на території Словацької республіки: 

Я, нижчепідписаний (власник тварини/тварин), визнаю, що зазначені вище перечислені 

домашні тварини повинні бути ізольовані на час, необхідний для виконання загальних 

умов (означення мікрочіпом, дійсна вакцинація проти сказу, тест на титр антитіл до сказу 

> 0,5 IU/мл) для некомерційного ввезення домашніх тварин на територію ЄС з третьої 

країни на максимальну тривалість шести місяців до зазначеного вище місця 

призначення/місця проживання. Я заявляю, що також звернуся до місцевого 

компетентного органу - відповідне обласне ветеринарно-харчове управління 

(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php). 

 

 

У разі місця призначення на території іншої держави-члена: 

Я, нижчепідписаний (власник тварини/тварин), заявляю, що зв’яжуся з компетентними 

органами відповідної держави-члена та дізнаюся умови в’їзду та проживання на території 

цієї держави-члена. 

 

 

Дата:      Місце: 

 

 

     Підпис: 

     (власник тварини/тварин) 

 

 

 

 

Ця інформація служить для цілей Державної ветеринарно-харчової адміністрації 

Словацької республіки як центрального компетентного органу ветеринарної 

адміністрації, а у разі транзиту тварин інформація також буде надана компетентному 

ветеринарному органу даної держави-члена. 

https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php

