
   
 
ІНФОРМАЦІЯ   

 ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ІЗ ТВАРИНСЬКИМИ ТВАРИНАМИ   

Ласкаво просимо до Нідерландів для вас і ваших домашніх тварин! 
Ми постараємося підтримати вас якнайкраще. 
Ви отримуєте цей лист, тому що привели домашню тварину. Детальніше про це можна прочитати в цьому листі. 
 
Запис до ветеринара 
Після того, як ви приїдете, можна призначити зустріч для вас і вашої тварини до ветеринара. Ветеринар 
перевірить вашу тварину та зробить усі необхідні щеплення. Якщо у вас його ще немає, ветеринар також 
виготовить для вашої тварини паспорт і мікрочіпує вашу тварину.  Цей прийом і будь-яке лікування для вас 
безкоштовні. Ваша тварина могла бути хвора або поранена під час вашого польоту. Потім ветеринар може 
лікувати вашу тварину та дати ліки. Ви повинні платити за ці процедури самостійно, і вони не є для вас 
безкоштовними. 
 
Віднесіть ветеринару всі документи, які у вас є від вашої тварини. Ветеринар гарантує, що все внесено в паспорт 
вашої тварини. Якщо ви бажаєте допомогти призначити цю зустріч та/або організувати транспорт, ви можете 
зв’язатися з волонтером Hulp voor dieren uit oekraine з 13.00 – 16.00 (зал Jaarbeurs) 
 
Допомога з прийомом 
За бажання, муніципалітет Утрехта може підтримати вас у пошуку притулку/господарської сім’ї для вас і вашої 
тварини у співпраці з Hulp voor dieren uit Oekraine. Майже щодня можна зв'язатися з волонтером  Hulp voor 
dieren uit Oekraine (з 13:00 до 16:00), які разом з вами оформлять необхідні документи. 
 
Нижче ви знайдете кілька запитань про вашу тварину, на які ми відповімо. З усіх інших питань, будь ласка, 
зателефонуйте за номером внизу цього листа або зверніться до свого ветеринара. 
 
Мені дозволили привезти свою тварину до Нідерландів, чому тепер мені потрібен паспорт для моєї 
тварини? 
Європейський Союз (ЄС) тимчасово призупинив дію правил щодо домашніх тварин біженців з України. 
Держави-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі тварини, взяті з собою, якомога швидше відповідали всім 
правилам. Як тільки у вашої тварини є паспорт і всі щеплення, це влаштовано, і ви можете вільно подорожувати 
зі своєю твариною. 

Як я знаю, що ветеринар буде добре поводитися з моєю твариною? 

Усі ветеринари дають присягу діяти в інтересах вашої тварини. Їм заборонено робити нічого шкідливого для 
вашої тварини. 

Якщо у моєї тварини є паспорт, чи потрібно платити податок на собак? 

Ні, податок на собак не має нічого спільного з паспортом тварини. Можливо, ви чули, що в Нідерландах є 
податок на собак, про це не варто турбуватися. Це не податок, який ви тепер повинні платити. 

Якщо у вас виникли інші питання або потрібна допомога, за відсутності волонтера на місці, будь ласка, 
телефонуйте: 088-811 3333 (понеділок - п’ятниця 11:00-15:00) Люди, які розмовляють голландською та 
англійською, говорять по телефону. 

 


