
 

 

 Контрольно-ветеринарна служба 

Інформацію про службу  

та про режим роботи можна 

знайти за адресою: 

www.bochum.de/ordnungsamt 

 

 

 

 

Stadt Bochum 

Ordnungs- und Veterinäramt 

44777 Bochum 

 

 

Інформація щодо ввезення тварин з України 
(для запобігання можливим епідеміям тварин) 

 
Власник тварини 
 

Прізвище Ім'я 

  

Дата народження Місце народження 

  

Адреса проживання в даний час в Бохумі 

 

 

Контактна особа в Німеччині (за наявності) 
 

Прізвище Ім'я 

  

Вулиця та номер будинку Поштовий індекс та населений пункт 

  

Номер телефону Адреса електронної пошти 

  

 

Загальні відомості про тварину 
 

Вид тварини Порода 

  

Дата народження Кличка 

  

Стать Номер чіпа 

  

 

Детальна інформація про тварину 
 

Звідки з'явилася тварина? Придбано приватно або взято з організації захисту тварин? 

 

Вакцинаційний статус 

Сказ Так  Ні  Котяча чумка Так  Ні  

Чумка Так  Ні  Котячий грип Так  Ні  

Контагіозний гепатит 

собак (HCC) 

Так  Ні  Інше  

Парвовірус Так  Ні  Інше  

Лептоспіроз Так  Ні  Інше  



 

 

Детальна інформація про щеплення 
 

Коли було зроблено відповідне щеплення? 

Сказ  Котяча чумка  

Чумка  Котячий грип  

Контагіозний гепатит 

собак (HCC) 

 Інше  

Парвовірус  Інше  

Лептоспіроз  Інше  

За наявності прикладіть копію паспорта щеплень 

 

Плани 
 

Проїзд транзитом? Тимчасове перебування в Бохумі? Постійне проживання в Бохумі? 

Так  Ні  Так  Ні  Так  Ні  

Як довго пробудете в Бохумі? 

 

Місце розміщення тварини із зазначенням особи, у якої було взято тварину 

 

Чи є можливість помістити тварин в карантин? (для офіційного контролю) 

 

Куди вирушаєте далі? (якщо проїжджаєте транзитом або тимчасово перебуваєте в Бохумі) 

 

 

Інформація: 

 

З погляду поширення епідемій тварин Україна належить до третіх країн, які не належать до 

переліку. Тому згідно із законом існують суворі правила ввезення тварин. Це робиться для 

запобігання спалаху можливих епідемій тварин. 

 

Щоб підтримати біженців із зон бойових дій в Україні, намагаються звести до мінімуму 

бюрократичні турботи, пов'язані з ввезенням тварин з України.  

 

Однак, незважаючи на це, для запобігання поширенню епідемій тварин в Німеччині 

необхідно дотримуватися кількох правил: 

 

1) Для оцінки ступеня ризику необхідно повідомити контрольно-ветеринарну службу 

 

2) Принципово після прибуття до Німеччини тварини з України мають бути оглянуті 

ветеринаром. Деякі ветеринарні клініки погодилися з цим допомогти 

 

3) Протягом початкового періоду на три тижні (21 день) тварини з України мають бути 

поміщені під офіційний нагляд («карантин») 

 

4) У разі виявлення у тварин будь-яких патологій вони мають бути знову оглянуті та 

проліковані ветеринаром 

 

 
 

  

Місце, дата, підпис  

 
 
Вказівка: потрібні відомості відповідно до статті 13 Загального регламенту ЄС щодо захисту даних можна знайти в 
інтернеті за адресою www.bochum.de разом з додатковою інформацією про наші послуги. Якщо ви не користуєтеся 
інтернетом, ви можете отримати цю інформацію у нас у вигляді друкованої інформаційної пам'ятки. 


