
Вимоги до ввезення домашніх тварин, які прибувають з біженцями від війни з України 

Місто Турку дотримується останніх рекомендацій Управління з безпеки харчових продуктів 

Фінляндії щодо ввезення тварин з України.  Собаки отримують ліки від ехінокока на кордоні.  

Власник тварини має виконати Інші зобов’язання на прийомі ветеринара протягом трьох діб 

після прибуття до Фінляндії. У Турку наглядовий ветеринар ставить чіпи та вакцинує 

домашніх тварин, власники яких не можуть самостійно подбати про це.  

Криза в Україні призвела до масового напливу біженців.  Фінляндія виконує прохання комісії та 

дозволяє в’їзд домашніх тварин біженців разом із власником, навіть якщо умови для в’їзду 

тварини не будуть дотримані.  У цих випадках біженці повинні повідомити Митну службу на 

кордоні, яка зафіксує всю наявну інформацію про тварину, власника та місце призначення.  У 

рішенні перераховані зобов’язання для власника згідно з недоліками в’їздних вимог 

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

Також зараз багато людей повертаються як з Росії, так і з інших країн через Фінляндію в інші 

місця. Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії вирішило поширити умови дії форс-

мажорних обставин на собак, котів і тхорів громадян ЄС та інших осіб, які залишають Росію з 

поважних причин.  

Препарати від ехінококу на кордоні, інші від ветеринара 

Митниця закупила ехінококовий препарат для прикордонних переходів як для собак 

українських біженців, так і для собак осіб, які виїжджають з Росії з поважних причин.  Таким 

чином, ліки від ехінококу дають на кордоні.  Інші зобов’язання власник тварини має виконати 

на прийомі ветеринара протягом трьох діб. Якщо серед українських біженців є власники 

домашніх тварин, які не можуть самостійно подбати про чіпування або вакцинацію своїх 

вихованців від сказу, їх направлять до наглядового ветеринара в Турку.   

• Вакцинація та чіпування: Puutarhakatu 1, по понеділкам та четвергам з 10 до 12 

Полегшення стосуються лише українських біженців, також громадян ЄС, які залишають Росію, 

та інших осіб, які подорожують із домашніми тваринами.  Наприклад, ввезення собак-

рятувальників з України чи Росії підпорядковується звичайним законодавством. Законодавство 

про коней не передбачає винятків з форс-мажорних обставин.  

Сказ - це зооноз, смертельне вірусне захворювання, яке вражає людей.  В Україні хвороба 

поширена по всій державі і щорічно реєструються тисячі випадків захворювання тварин.  

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

вакцинації.  З цієї причини вакцинація тварин та домашня ізоляція є абсолютно необхідними.  

Ехінокок – це стрічковий черв’як у собак, який може викликати т. зв ехінококоз, тобто 

кістозний або альвеолярний ехінококоз.  З цієї причини боротьба з паразитами ввезених собак 

є абсолютно необхідною для того, щоб Фінляндія залишалася вільною від ехінококів.  Це також 

гарантує, що брусниця та чорниця в наших лісах залишаться їстівними без нагрівання.  

Додаткова інформація: ветеринарний наглядовий лікар  Тііна Корте-Маттила, пакет 

екологічних послуг міста Турку  

 

https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6704788,23459398&z=0.25&title=Puutarhakatu%201%2C%20Turku
https://www.turku.fi/henkilo/tiina-korte-mattila

