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У Турку ветеринар з нагляду ставить чіпи та вакцинує українських домашніх 

улюбленців, власники яких не можуть подбати про це самостійно. Послуга 

буде доступна ще до кінця травня. Записатися на прийом можна у 

ветеринара з нагляду. 

 

Фінляндія дотримується прохання комісії та дозволяє українським 

біженцям ввезення своїх домашніх улюбленців, навіть якщо передумови 

для ввезення тварини не виконуються. У цих випадках біженці повинні 

зареєструватися в пункті Митні на кордоні, у рішенні якого будуть 

зафіксовані всі наявні відомості про домашнього улюбленця, власника та 

пункт призначення. У рішенні перераховані обов'язки власника 

відповідно до того, які вимоги не були виконані при в'їзді в країну 

(чіпування, щеплення від сказу, дегельмінтизація, домашня ізоляція). 

Також з Росії повертається багато фінів та іноземців, які прямують через Фінляндію до інших країн. 

Умови форс-мажору державної служби Фінляндії з продовольчого, ветеринарного та фітосанітарного 

нагляду поширюються також на собак, кішок та домашніх тхорів громадян ЄС та інших осіб, які 

залишають Росію з поважних причин. 

Лікування ехінокока на кордоні, інші обов'язки у ветеринара 

Митниця проводить ехінококову вакцинацію як собак українських біженців, так і собак осіб, які 

залишають Росію з поважних причин. Для виконання інших зобов'язань власник домашнього 

улюбленця повинен звернутися до ветеринарної клініки та записатися на прийом до ветеринарного 

лікаря протягом трьох діб. Якщо серед біженців з України є такі власники домашніх тварин, які самі не 

можуть подбати про чіпування або вакцинацію домашніх улюбленців від сказу, їх направляють до 

ветеринара з нагляду в Турку ще протягом травня.  

• Вакцинація та чіпування: Puutarhakatu 1 , згідно домовленості до кінця травня за записом тел. 

044 907 3854 

Полегшення процедур стосується лише українських біженців, а також громадян ЄС та інших осіб, які 

залишають Росію і подорожують з домашніми улюбленцями. Наприклад, ввезення врятованих собак із 

України чи Росії регулюється звичайним законодавством. Щодо коней законодавством не передбачено 

винятків у зв'язку з форс-мажором. 

Сказ - це зооноз, або смертельна вірусна хвороба, що вражає людей. В Україні захворювання 

зустрічається на всій території держави, і щорічно реєструються тисячі випадків захворювання тварин. 

Вакцинація запобігає розвитку хвороби, але не виліковує хворобу, якщо тварина була інфікована до 

вакцинації. Тому вакцинація тварин і домашня ізоляція абсолютно необхідні. 

Ехінокок - це стрічковий хробак, що паразитує в кишечнику сімейства псових, який може викликати у 

людей так званий ехінококоз, а саме кістозний або альвеолярний ехінококоз. З цієї причини 

профілактика паразитів у собак, що ввозяться в країну, вкрай необхідна для того, щоб Фінляндія 

залишалася вільною від ехінокока. Це також гарантує, що брусниця та чорниця з наших лісів і надалі 

залишаться їстівними без теплової обробки. 
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