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Ввезення собак/котів, власниками яких є біженці з України  
 

 

Ввезення собак/котів, власниками яких є біженці з України 

Відповідно до  Положення №  590/2022 Про ввезення собак та котів з України на ввезення собак та 

котів, власниками яких є біженці з України, поширюються особливі винятки. Це означає, що біженці з 

України можуть ввозити своїх домашніх тварин в Ісландію, навіть якщо вони не відповідають 

ветеринарним  вимогам  для ввезення  відповідно до  Положення  № 200/2020. Заходи для того,  щоб 

тварина відповідала ветеринарним вимогам, мають бути здійснені після прибуття в країну, а 

протягом цього процесу тварина повинна перебувати в ізоляції до чотирьох місяців. Ці заходи 

включають вакцинацію, відбір проб та лікування від паразитів. 

• Ці винятки поширюються лише на собак та котів, власниками яких є біженці з України, які 

подали заявки на отримання міжнародного захисту в Ісландії. 

• Всі собаки та коти з України по приїзду повинні перебувати в карантинному ізоляторі. 

Тривалість ізоляції залежить від того, яким  вимогам тварини вже відповідали, коли прибули в 

країну. 

• Необхідно подати заявку на отримання дозволу на ввезення до Управління з безпеки харчових 

продуктів (Matvælastofnun) до того, як тварина буде ввезена в країну.  

• Управління з безпеки харчових продуктів (Matvælastofnun), по можливості, якнайшвидше 

виділяє для тварини місце в карантинному ізоляторі.  

 

Заявка на отримання дозволу на ввезення  
 

Необхідно подати заявку на отримання дозволу на ввезення до MAST до того, як тварина буде ввезена 

в країну, тому що кількість місць в карантинному ізоляторі обмежена. Заповнену заявку (заявка DCU) 

треба надіслати на petimport@mast.is. До заявки потрібно додати дані, які ви маєте, про стан здоров’я 

тварини, наприклад, ветеринарний паспорт або медичну книжку, яка містить інформацію про 

ідентифікацію тварини, вакцинацію тощо. Також необхідно надати фотографію тварини.  

 

Після оцінки даних про стан здоров’я тварини складається план, в якому визначається яке лікування, 

вакцинація, відбір проб та аналізів необхідні,  коли це буде проводитись та тривалість перебування в 

карантинному ізоляторі. 

 

Ізоляція  
 

Карантинний ізолятор (Einangrunarstöð)  для домашніх тварин, власниками яких є біженці з України, 

розташований у Лейрах, Кьяларнес (á Leirum, Kjalarnesi). 

Управління з безпеки харчових продуктів (Matvælastofnun) виділяє тварині місце в карантинному 

ізоляторі. При цьому враховується, яким  вимогам тварина вже відповідала, коли прибула в країну, та 

необхідна тривалість перебування в карантинному ізоляторі. Тварина проходить вакцинацію, відбір 

проб та аналізів і лікування, поки не буде відповідати всім ветеринарним вимогам. Перебування в 

карантинному ізоляторі становить не менше 14 днів, але може знадобитися до 120 днів для 

проведення заходів, щоб стан здоров’я тварини відповідав всім ветеринарним вимогам. Таким чином 
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тривалість ізоляції може бути до 4 місяців. У разі несподіваного зараження у карантинному ізоляторі, 

може знадобитися продовження ізоляції. 

Кожна тварина має своє місце та може виходити на вулицю кожного дня. При наявності результатів 

досліджень на паразитів, котів, які звикли знаходитись на вулиці, випускають в вольєр. За тваринами 

доглядає персонал, який пройшов спеціальну підготовку. Персонал займається з тваринами, стежить 

за їх самопочуттям та здоров’ям. Ветеринар карантинного ізолятора здійснює огляд тварини на початку 

ізоляції та через регулярні проміжки часу, та його, в разі потреби, завжди можна викликати.  

Після якнайменш тритижневого перебування тварини в ізоляції, власнику тварини дозволяється її 

відвідувати в карантинному ізоляторі один раз на тиждень. Планування відвідування тварини потрібно 

здійснювати своєчасно, погоджуючись з персоналом карантинного ізолятору.  

Ветеринарні вимоги 
 

Тварина повинна відповідати наступним ветеринарним вимогам до або після прибуття в країну.  

Тварини, які не відповідають всім ветеринарним вимогам, знаходяться в ізоляції до завершення 

процесу.  Це може зайняти до 120 днів.  

 

Ветеринарні вимоги до собак  

 

• Мікрочіп 

• Вакцинація проти сказу (у віці не менше 12 тижнів). 

• Тест на титр антитіл проти вірусу сказу не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації – 

результати не менше 0,5 ME/мл 

• Через 90 днів після аналізу крові на антитіла до вірусу сказу вважається, що тварина відповідає 

ветеринарним вимогам щодо сказу 

• Вакцинація проти лептоспірозу, чумки собак, інфекційного гепатиту, віспи та парагрипу. 

• Аналіз крові на бруцельоз (Brucella canis)  з негативним результатом. 

• Аналіз на лейшманію (Leishmania spp.) з негативним результатом (для некастрованих собак). 

Якщо результат позитивний, дозвіл на ввезення видається з попередженням, що тварина буде 

кастрована негайно під час знаходження в карантинному ізоляторі. 

• Два курси лікування від внутрішніх та зовнішніх паразитів з інтервалом в 14 днів. Лікування 

повинно проводитись від внутрішніх паразитів: нематод, стрічкових хробаків та зовнішніх 

паразитів: вошей, блох та великих кліщів. 

• Ветеринарний огляд: ветеринар повинен підтвердити, що тварина не має зовнішніх паразитів 

та симптомів інфекційних захворювань. Особливий огляд для виявлення язикових хробаків 

(Linguata serrata), коростяних свербунів (Sarcoptes scabiei spp.) дерматофітозу (M. canis, M. 

gypseum, T. mentagrophytes og T. verrucosum) та трансмісивної венеричної саркоми собак(CTVT) 

 

Ветеринарні вимоги до котів 

 

• Мікрочіп 

• Вакцинація проти сказу (у віці не менше 12 тижнів). 

• Тест на титр антитіл проти вірусу сказу не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації – 

результати не менше 0,5 ME/мл 

• Через 90 днів після аналізу крові на антитіла до вірусу сказу вважається, що тварина відповідає 

ветеринарнім вимогам щодо сказу. 



 

 

• Вакцинація проти панлейкопенії, котячого грипу, котячої застуди. 

• Аналіз крові на FeLV (котячий лейкоз) з негативним результатом.  

• Аналіз крові на FIV (котячий СНІД) з негативними результатом. 

• Два курси лікування від внутрішніх та зовнішніх паразитів з інтервалом в 14 днів. Лікування 

повинно проводитись від внутрішніх паразитів: нематод, стрічкових хробаків та зовнішніх 

паразитів: вошей, блох та великих кліщів. 

• Ветеринарний огляд: ветеринар повинен підтвердити, що тварина не має зовнішніх паразитів 

та симптомів інфекційних захворювань. Особливий огляд для виявлення язикових хробаків 

(Linguata serrata), коростяних свербунів (Sarcoptes scabiei spp.) та дерматофітозу (M. canis, M. 

gypseum, T. mentagrophytes og T. verrucosum). 

 

Приклади тривалості ізоляції з урахуванням того, яким вимогам тварина відповідала по приїзду в країну: 

 

Інспекція ввезених тварин та їх перевезення до карантинного ізолятору.  
По прильоту в аеропорт Кефлавіку (Keflavíkurflugvallar) тварини перевозяться до пункту прийому 
домашніх тварин, де вони проходять інспекцію, яка передбачає клінічний огляд та перевірку 
документів.  Після проходження інспекції тварини передаються сертифікованому перевізнику, який 
транспортує їх у карантинний ізолятор. 
 
 
 
 

 

 

 

Приклад 1 

• Тварина відповідає всім ветеринарним вимогам  (стандартне ввезення відповідно з Положенням  

№ 200/2020) 

• Тривалість ізоляції: 14 днів 

 

Приклад 2 

• Тварина відповідає всім ветеринарним вимогам за винятком 90 – денного періоду очікування після 

аналізу крові на антитіла  

• Ізоляція/Продовження ізоляції з урахуванням того, коли був проведений аналіз крові на антитіла. 

 

Приклад 3 

• Тварина має мікрочіп та вакцинацію проти сказу на момент прибуття в країну, але не робили аналіз 

крові на антитіла і тварина не відповідає іншим ветеринарним вимогам  відповідно з ст. 12 

Положення № 200/2020.  

• Ізоляція/Продовження ізоляції: 90-120 днів (залежить від  того, коли була проведена вакцинація 

проти сказу). 

 

Приклад 4 

• Тварина не має ні мікрочіпу, ні вакцинації проти сказу на момент прибуття в країну (мікрочіпування 

є необхідною передумовою для того, щоб вакцинація проти сказу вважалась дійсною, тому 

встановити мікрочіп необхідно перед вакцинацією або одночасно с нею). 

• Ізоляція/Подовження ізоляції: мінімум 120 днів  

 


