Важлива інформація для українців, які прибувають до Литви з домашніми тваринами
Шановні наші друзі з України, якщо ви приїхали, щоб зупинитися у Литві і привезли з собою
свою домашню тварину (собаку, кота чи тхора), просимо повідомити нас про це, тоді ми
зможемо надати Вас всю необхідну допомогу та інформацію. За потреби ми потурбуємось
про щеплення. Якщо у Вас виникли запитання, звертайтесь: ukrainepets@vmvt.lt або 8 800
40 403.
Додаткова інформація тут:
Актуальна інформація для тих, хто прибуває з України з домашніми тваринами
Військові дії, які тривають в Україні, завдають шкоди не тільки людям, а й тисячам тварин,
які знаходяться в країні. Під час масового переміщення мешканців України до
Європейського Союзу (ЄС) Державна продовольча та ветеринарна служба (ДПВС) інформує
про спрощені умови ввезення домашніх тварин з України до Литви.
Домашні тварини, які прибувають до Литви з України, приймаються без чипів, також не
вакциновані проти сказу, без відповідних ветеринарних документів, без титру
поствакцинального рівня антитіл до сказу.
Відповідні посадові особи територіальних підрозділів ДПВС при отриманні інформації про
нещеплену домашню тварину з України організуватимуть чіпування мікросхемою,
вакцинацію від сказу та спостереження за твариною протягом 21 дня за місцем утримання
тварин.
Зміни щодо ввезення домашніх тварин на територію ЄС застосовуються виключно до
громадян України, а не юридичних осіб, таких як продавці чи заводчики – умови
комерційного ввезення домашніх тварин до ЄС поки що залишаються без змін.
Громадян України, які прибувають до Литви з домашніми тваринами, просимо повідомити
про це Державну продовольчу та ветеринарну службу електронною поштою:
ukrainepets@vmvt.lt
У листі слід зазначити:
- своє ім’я і прізвище
- свій телефон, адресу електронної пошти*
- адресу місця, у якому Ви плануєте зупинитися
Дані про домашню тварину:
1. Вид домашньої тварини**
2. Номер чіпування (мікросхемою)***
3. Дата щеплення від сказу***
* З вами зв’яжуться спеціалісти територіального управління ДПВС.
** Ця процедура стосується тільки тварин, схильних до сказу – собак, кішок і тхорів.

*** Якщо домашня тварина не чіпована або не вакцинована, фахівці ДФВС допоможуть
виконати ці процедури.
**** Якщо з моменту вакцинації пройшло менше 21 дня, ДПВС зафіксує, де буде
утримуватися домашня тварина – у місці тимчасового проживання чи спеціальних
приміщеннях.
ВАЖЛИВО: під час карантинування протягом 21 дня не випускайте свою домашню тварину
на вулицю і не допускайте контакту з іншими домашніми тваринами.

