
Ласкаво просимо до Литви, країни, сприятливої   для 
тварин. Ми підготували пам'ятку з необхідною 
інформацією для вашого улюбленця.

Пам’ятка про утримання домашніх 
тварин в Литві 

Державна продовольчо-ветеринарна служба (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT))  
інформує, що тварини, які прибувають до Литви з України, підлягають оформленню по 
спрощеній процедурі (приймаються тварини нечіповані, невакциновані проти сказу, без 
титру антитіл або без відповідних проїзних документів). Спрощена процедура поширюється 
виключно на громадян України, але не на юридичних осіб, таких як продавці або заводчики 
— порядок комерційного ввезення домашніх тварин до ЄС поки що залишається без змін. 

Ініціатива добробуту тварин (Gyvūnų Gerovės Inciatyvos GGI) – ви завжди можете зв’язатися з 
нашими волонтерами, щоб проконсультуватися  щодо поселення в нашій країні з домашнім 
улюбленцем. Ви можете зробити це в нашому акаунті у Facebook: 
facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos 
Більше інформації про утримання тварин у Литві можна знайти тут: www.ggi.lt/duk/  

GATO - запрошує українців або осіб, які їм допомагають, звернутися за допомогою, якщо: 
– Ви зареєструвалися для надання притулку в Литві, але не маєте способу прихистити – Ви зареєструвалися для надання притулку в Литві, але не маєте способу прихистити 
домашнього улюбленця 
- Ваш вихованець залишився в Україні, і ви хочете взяти його до себе у Литву 
- Ви знаходитеся в Литві з домашнім улюбленцем і потребуєте ветеринарної допомоги 
(безкоштовно) 

Ви можете звернутися за допомогою, заповнивши форму: www.gato.lt
ПісляПісля отримання ваших даних представники організації зв’яжуться з вами, щоб детально 
з’ясувати вашу ситуацію та потреби, надати необхідну інформацію, допомогти знайти 
матеріально-технічну та іншу необхідну допомогу з урахуванням індивідуальної ситуації кожної 
людини. 

Державна продовольство-ветеринарна служба (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
(VMVT)) надаватиме актуальну інформацію українцям, які прибули з тваринами - 
ukrainepets@vmvt.lt 

Чіпована та щеплена від сказу тварина - повідомити на ukrainapets@vmvt.lt для 
цілей моніторингу. 
Тварина була вакцинована під час поїздки до Литви - 21 добу після щеплення 
тварина має бути поміщена на карантин за місцем знаходження власника. 
Невакцинована тварина – повідомте. Вакцинація та чіпування нещепленої 
тварини проводитиметься безкоштовно. 
ВВ даний час не існує затвердженої процедури передачі/перезапису вашого 
вихованця на іншу людину. Ми оновимо інформацію, як тільки вона зміниться. 

ЯК ПОВОДИТИСЯ З ТВАРИНОЮ ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ (КІШКА, СОБАКА, ТХІР): 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПРИБУЛИМ ТВАРИНАМ: 


