
Інформація та поради для біженців з України з домашніми тваринами 

ПРОПОЗИЦІЇ ЖИТЛА ТА ПОШУК ЖИТЛА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З ДОМАШНІМИ 

ТВАРИНАМИ 

Біженці з України з домашніми тваринами можуть використовувати мережу 

Elinor для пошуку житла, а люди, які хочуть надати житло власникам тварин, 

можуть розміщувати тут свої пропозиції. У текстовому полі можна зазначити 

відомості про вид і кількість тварин, яких необхідно розмістити разом з 

людьми:  

https://www.unterkunft-ukraine.de/request  

Платформа www.wunderflats.com також пропонує житло для біженців з 

України з домашніми тваринами.  

Організація захисту тварин «Тассо» (Tasso e.V.) створила за адресою 

help.tasso.net платформу, на якій особи із тваринами можуть знайти 

відповідне місце проживання. На цій платформі пропонуються тимчасові 

можливості перебування для біженців і їхніх домашніх тварин або тимчасове 

житло лише для домашніх тварин. Житло розташоване передусім у 

Німеччині. 

ДОПОМОГА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ – TIERHEIM BERLIN 

Притулок для тварин Tierheim Berlin надає підтримку у вигляді забезпечення 

речами для тварин першої необхідності, зокрема, повідцями, ковдрами, 

ліжками для собак/кішок, кормом, мисками. У ветеринарному пункті 

притулку для тварин також надається безкоштовна ветеринарна допомога 

(щеплення, мікрочип тощо). За необхідності буде надано підтримку в 

пошуку розміщення. 

Ветеринарна допомога: 

КОЛИ: щодня з 13:00 до 16:00 за попереднім записом   

ДЕ:  Притулок для тварин Tierheim Berlin, Hausvaterweg 39, 13057 Берлін 

helfen@tierschutz-berlin.de 

БЕЗКОШТОВНА ПІДТРИМКА ВЛАСНИКІВ ТВАРИН З УКРАЇНИ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

BERLINER TIERTAFEL 

Особи, які прибули з України до Берліна як біженці з домашньою твариною, 

можуть безкоштовно отримати в закладі Berliner Tiertafel корм, необхідні речі 

для тварин (повідець, миску, лежак тощо) та ветеринарне обслуговування чи 

обстеження (щеплення, мікрочип тощо). 

КОЛИ:  кожна друга субота з 11:00 до 15:00. 

ДАТИ:  05.03, 19.03, 02.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06. 

ДЕ:   Wustrower Str. 18, 13051 Берлін 

https://www.unterkunft-ukraine.de/request
mailto:helfen@tierschutz-berlin.de


Будь ласка, візьміть із собою посвідчення особи/паспорт для виїзду за кордон 

та ветеринарний паспорт тварини. (якщо є) 

На місці забезпечується переклад. 

https://www.tiertafel.org/   

ПУНКТ ДОПОМОГИ ТВАРИНАМ У КОЛИШНЬОМУ АЕРОПОРТУ ТЕГЕЛЬ 

У терміналі А колишнього аеропорту Тегель організація «Tiertafel Berlin e.V.» і 

берлінське Товариство захисту тварин за підтримки Уповноваженого з 

питань захисту тварин федеральної землі Берлін організували пункт 

допомоги тваринам (Animal Care Point) із ветеринарним кабінетом і місцем 

видачі корму й товарів для тварин. 

Поруч із медичним обстеженням і першою медичною допомогою, яку 

надають ветеринари-волонтери, тварини біженців отримують тут необхідні 

щеплення, зокрема, проти сказу, мікрочипи й посвідчення домашніх тварин 

ЄС. Організацію ветеринарного кабінету було ініційовано берлінською 

організацією «Tiertafel», що зібрала на ці цілі відповідні грошові пожертви. 

Волонтери, які працюють в «Animal Care Point», видають переноски для 

тварин, ковдри, корм і поводки. Цей сервіс забезпечується берлінським 

Товариством захисту тварин. 

Що: Пункт допомоги тваринам (Animal Care Point) 

Коли: щодня з 15:00 до 21:00 год 

Де: колишній аеропорт Тегель, термінал А, адреса: Saatwinkler Damm, 13405 

Berlin 

Для кого: новоприбулі українські біженці із тваринами 

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ СОБАК, КОТІВ ТА ФРЕТОК ( декоративний 

тхір) ЯКИХ ВВОЗЯТЬ БІЖЕНЦІ 

У Європейському Союзі (ЄС) на собак, котів і фреток ( декоративний тхір), 

які ввозяться в ЄС з третіх країн (Україна), поширюються правила захисту 

тварин від сказу.  

Власники тварин зобов’язані якомога швидше після прибуття до місця 

проживання зареєструвати свою тварину у відповідній ветеринарній 

інспекції. Ви можете скористатися реєстраційною формою, що додається. 

https://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/service/veterinaer-und-

lebensmittelaufsichtsaemter/ 

Додатки:  

Форма реєстрації домашньої тварини 

Контактні адреси ветеринарних інспекцій у районах Берліна 

https://www.tiertafel.org/
https://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/service/veterinaer-und-lebensmittelaufsichtsaemter/
https://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/service/veterinaer-und-lebensmittelaufsichtsaemter/

