
Знайдіть найближчий до вашої оселі зоомагазин. Практично у всіх продовольчих супермаркетах 
ви знайдете найнеобхідніші товари для тварин.  

Знайдіть найближчу до вас ветеринарну клініку. Також зв'яжіться із цілодобовою клінікою.  

У Литві дуже небезпечні кліщі . Подбайте про захист тварин від них. Ваш ветеринарний лікар 
допоможе вам вибрати найбільш підходящий метод захисту для вашої тварини - краплі, пігулки, 
нашийник і т.п. 

НеНе забудьте прищепити вихованця від сказу. Ви можете зробити щеплення своїй тварині у 
будь-якій ветеринарній клініці або звернутися за безкоштовною вакцинацією у 
VMVT: ukrainapets@vmvt.lt.

Не забувайте давати вихованцю антигельмінтні засоби (рекомендується раз на 3 місяці для 
дорослих тварин). 

ПозначтеПозначте свого вихованця чіпом. Маркування є обов'язковим для кожної тварини відповідно до 
законодавства Литовської Республіки. Це також допоможе  швидше знайти господаря, якщо ваш 
вихованець загубиться. Чіпувати тварину можна в будь-якій ветеринарній клініці або звернутися 
за безкоштовним маркуванням у VMVT: ukrainapets@vmvt.lt. 

Надягніть на нашийник тварини підвіску з ім'ям і контактами, щоб у разі втрати її було легше 
повернути власнику.

НеНе забувайте збирати екскременти тварин під час транспортування. Невиконання цієї вимоги 
може призвести до штрафу відповідно до законодавства Литовської Республіки. 

Не залишайте вихованця в машині, особливо коли на вулиці спека, оскільки тварина може 
перегрітися і навіть загинути - 5 хвилин у розпеченій машині навіть зі справними вікнами можуть 
бути вирішальними для вашого вихованця. 

У громадських місцях собак необхідно водити на повідку.  Використання намордника 
визначається кожним муніципалітетом окремо, тому уточнюйте 
інформацію: інформацію: www.ggi.lt/gyvunu-laikymo-taisyklos/. 

У Литві немає розвиненої мережі напувалок для тварин у містах, тому завжди майте достатньо 
води, коли вирушаєте з твариною у тривалі прогулянки. 

У Литві багато місць для тварин – ресторани, кафе, готелі. Список сприятливих для тварин місць 
можна знайти тут (але завжди перевіряйте його самостійно): www.draugiskigyvunams.lt.

Власник тварини карається відповідно до законодавства Литовської Республіки за неналежний 
догляд за твариною або невиконання інших обов'язків. 

ЛюбителіЛюбителі тварин, ви можете стати волонтерами у притулках для тварин. Це не лише допоможе 
тваринам, а й ви знайдете нових друзів та однодумців.  

Використовуйте спеціальні транспортні клітини для перевезення домашніх тварин. 

Якщо ваш вихованець загубився, повідомте про це до найближчих притулків, ветеринарних 
клінік. Пошук зниклих тварин у Литві дуже популярний у спеціалізованих групах  на Facebook. 
Запитайте у своїх знайомих литовців – вони обов'язково порадять. Детальнішу інформацію про 
те, як впоратися з втратою домашньої тварини, можна знайти тут: 
www.ggi.lt/paklydo-augintinis-kreipkis/.www.ggi.lt/paklydo-augintinis-kreipkis/. 

Бажаємо вам та вашим вихованцям 
гарного відпочинку в Литві!  

АКТУАЛЬНІ ПОРАДИ ТА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВАШОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ЛИТВІ 
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