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Sie haben Ihr Heimtier dabei?  - Das ist nun zu tun! 

Ви привезли з собою домашню тварину? – Що Ви маєте зробити! 

 

Sie haben die Ukraine aufgrund des Krieges verlassen und haben Ihr Heimtier dabei, 

folgendes ist nun zu tun: 

 

Die Bedingungen für die Einreise mit Haustieren wurde vorübergehend erleichtert. Für die 

Einreise nach Deutschland muss derzeit keine Genehmigung nach Verordnung (EU) 

576/2013 vorliegen. Um den Gesundheitszustand des Tieres zu bestimmen, werden die 

Einreisenden gebeten, ihr Heimtier über dieses Formular beim Veterinäramt - Landratsamt 

Lichtenfels; Gabelsberger Straße 24, 96215 Lichtenfels anzumelden. Bitte achten Sie 

besonders auf die Hygienemaßnahmen. 

Anschließend suchen Sie bitte, mit Ihrem Heimtier einen praktizierenden Tierarzt auf, damit 

ihr Heimtier dort untersucht, gegen Tollwut geimpft, eventuell „gechipped“ und ein sog. EU-

Heimtierausweis ausgestellt werden kann. 

Ob und welche Tierärzte sich in Bayern bereit erklärt haben, diese Maßnahmen kostenfrei 

durchzuführen, können Sie bei Ihrem Veterinäramt erfragen. Mit diesem Verfahren ist eine 

Quarantäne Ihres Heimtieres in Bayern grundsätzlich nicht notwendig. 

_______________________________________________________________________ 

Якщо Ви покинули Україну, рятуючись від війни, і забрали з собою Вашого домашнього 

улюбленця, Вам потрібно виконати наступні кроки: 

 

Тимчасово пом’якшилися умови в’їзду в країну з домашніми тваринами. Для в’їзду до 

Німеччини наразі не потрібен дозвіл відповідно до Регламенту (ЄС) 576/2013. Щоб 

визначити стан здоров’я тварини, просимо особу, що в’їжджає в країну, за допомогою 

даної форми зареєструвати свого вихованця у ветеринарній службі районної 

адміністрації Ліхтенфельс (Габельсбергерштрассе, 24, 96215 Ліхтенфельс). Зверніть 

особливу увагу на заходи гігієни. 

 

Після цього ми просимо Вас знайти у Вашій місцевості практикуючого ветеринара, 

який зможе оглянути Вашу тварину, зробити щеплення проти сказу, а в разі потреби 

також «чіпування», і видати так званий Паспорт домашньої тварини, що діє на 

території ЄС. 

 

Які ветеринари на території Баварії погодилися надавати такі послуги безкоштовно, і 

де саме вони знаходяться, можна дізнатися у співробітників ветеринарної служби. 

Після проходження цієї процедури, як правило, немає необхідності поміщати свою 

домашню тварину на карантин у Баварії. 
Bitte Rückseite beachten! Зверніть увагу на зворотній бік!   
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Реєстрація домашнього улюбленця 

Heimtier - Registrierung 

 

I. Ihre Persönliche Daten / Your personal information / Ваші особисті дані 

Nachname / last name / Прізвище  
 

Vorname / first name / Імʼя  
 

E-Mail / e-mail / Електронна пошта  
 

Telefon / phone number / Телефон  
 

Wohnadresse im Landkreis Lichtenfels / 
adress in distric Lichtenfels / Ваша адреса 
у районі Ліхтенфельс 
 

 

Ort / city / місто 
 

 
 

 

II. Heimtiermeldung / Pet registration / Реєстрація домашньої тварини 

Name / name / ім'я  
 

Art / Type / вид*  
 

Rasse / breed / порода*  
 

Farbe / color / колір  
 

Geschlecht / gender / стать  weiblich / female / сука / кіт 
 männlich / male / самець / Кот 
 kastriert / castrated / кастрований 
 unkastriert / uncastrated / некастрований 
 

tragend / pregnant / вагітна  ja / yes  
 nein / no 
 

Chipnummer/Tätowierungsnummer / 
Chip number/Tattoo number / Номер 
чіпа/номер татуювання* 

 
 
 
 

Tollwutimpfung / rabies vaccination / 
вакцинація проти сказу 

 ja / yes  
 nein / no 
 

Impfdatum / vaccination date / дата 
вакцинації 
 

 

 


