
Merkblatt für die Einreise mit Tieren aus der Ukraine 
Листівка для входу з тваринами з України 

Geflüchtete aus der Ukraine können mit ihren Heimtieren bis auf weiteres unter erleichter-

ten Bedingungen aus der Ukraine nach Deutschland einreisen. Nach der Einreise (wenn der 

Zielort in Deutschland ist) ist aber grundsätzlich eine Genehmigung für die Einreise des Tie-

res erforderlich.  

До подальшого повідомлення біженці з України можуть в’їхати в 
Німеччину з України зі своїми домашніми тваринами на більш легких 
умовах.  Однак після в’їзду (якщо місце призначення знаходиться в 
Німеччині), для в’їзду тварини в країну потрібен дозвіл. 
Für Tiere, die im Landkreis Bernkastel-Wittlich angekommen sind, erfolgt die Erteilung der 

Genehmigung durch das Veterinäramt bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. 

Для тварин, які прибули в район Бернкастель-Вітліх, дозвіл видається 

ветеринарним офісом при районній адміністрації Бернкастель-Вітліх. 

Bitte schicken Sie daher den beigefügten Antrag ausgefüllt an veterinaeramt@bernkastel-
wittlich.de 

Тому, будь ласка, надішліть додану заявку, заповнену до veterinaer-
amt@bernkastel-wittlich.de 
 
Falls vorhanden, senden Sie uns bitte Fotos und/oder Kopien aller Seiten des Impfausweises. 

Якщо є, надішліть нам фотографії та/або копії всіх сторінок картки 
щеплень. 
 

Hinweise: 

 Bis zur Erteilung der Genehmigung muss das Tier in Isolation, d.h. mit so wenig Kontakt 
zu anderen Tieren und Menschen wie möglich gehalten werden. 

До отримання дозволу тварина має триматися в ізоляції, тобто якомога 
менше контактувати з іншими тваринами та людьми. 

 In der Genehmigung erhalten Sie weitere Anweisungen zur Haltung Ihres Tieres, die von 
Ihnen unbedingt zu beachten sind  

У дозволі ви отримаєте подальші інструкції щодо утримання тварини, 
яких ви повинні дотримуватися 

 Achten Sie besonders auf Hygienemaßnahmen. 

Зверніть особливу увагу на заходи гігієни 

 Achten Sie auf Verhaltensauffälligkeiten Ihres Tieres Зверніть увагу на 
поведінкові проблеми вашої тварини 

 Fragen Sie in der Unterkunft, wie Sie dort Tiere halten dürfen  

Запитайте у житло, як вам дозволено утримувати тварин 

 Informationen erteilt das Veterinäramt bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich Tel. 
06571/14-2354 

Інформацію можна отримати у ветеринарній службі при районній 
адміністрації Бернкастель-Віттліх Тел.: 06571/14-2354 
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Antrag auf Genehmigung nach Art. 32 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 
Заявка на затвердження відповідно до статті 32 Регламенту (ЄС) № 576/2013 

 

Name Прізвище: ______________________________________________ 

Vorname Ім'я:  ______________________________________________ 

Adresse der Unterbringung  
адреса проживання _______________________________________________ 

Telefon-Nr. Телефонний номер. _______________________________________ 

E-Mail-Adresse Адреса електронної пошти ______________________________ 

 

Tierart видів    ☐ Hund собака  ☐ Katze кіт  ☐ Frettchen тхір 
Tierrasse порода тварин: _____________________________________________ 

Name des Tieres назва тварини: _____________________________________ 

Alter des Tieres вік тварини:  ________________________________________ 
Datum letzte Tollwut-Impfung: 
Дата останньої вакцинації від сказу  ______________________________ 

Chipnummer / Kennzeichnung mittels Tätowierung: 

Номер чіпа / ідентифікація за татуюванням  ______________________ 

Datum der Kennzeichnung Дата маркування:__________________________ 

Angaben über weitere Tiere im Haushalt: ________________________________ 

Інформація про інших тварин у домогосподарстві 

Haltung der Tiere in der Ukraine Тваринництво в Україні 
☐ Im eigenen Haushalt у власному господарстві 
☐ Sonstiges Інший ___________________________________________ 
 
Ich erkläre hiermit, dass die oben gemachten Angaben korrekt sind und Ich nicht beabsichtige meine Tiere zu verkaufen 
oder das Eigentum an Ihnen auf einen Dritten zu übertragen und ich jede Änderung der obigen Angaben der zuständigen 
Veterinärbehörde anzeigen werde. 
Цим я підтверджую, що вищевказані мною дані вірні, я не маю наміру продавати своїх домашніх тварин або 
передавати право власності на них третім особам, я зобов'язаний повідомляти про будь-які зміни щодо 
вказаних даних до компетентного ветеринарного органу 
 

 
____________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Місце, дата, підпис 
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