Поради для українських біженців з тваринами
ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З ТВАРИНАМИ
Про що мережі Елінор бути здатним український Біженці з домашні тварини після проживання
запитуючи і Люди з простір для особа & тварина бути здатним тут ваш пропозиції набір. в текстове
вікно може чітко зроблено воля, якщо і Котрий / як багато тварини з їх Люди записано стати _ бути
здатним:

https://www.wohnung-ukraine.de/request
Так само пропозиції в платформа www.wunderflats.com розміщення навіть для Люди з тварини .

ЗДОРОВ’Я АВАРІН БЕРЛІН – ДОПОМОГА ПО ПРИБУТТІ
The притулок для тварин Берлін підтримує з один Основне обладнання на аксесуари для тварин як напр.
Б. мотузка, Ковдра, ліжко для собаки/кота, їжа, миски. Також у практиці є безкоштовна ветеринарна
допомога з притулок (навіть вакцинація, мікрочіп тощо) запропонував. Коли необхідно підтримка вона на _
шукати після один Проживання.
Ветеринарна допомога:
КОЛИ: Кожен день 13:00 – 16:00 після Попередній Призначення
ДЕ:

Tierheim Berlin, Hausvaterweg 39, 13057 Berlin

helfen@tierschutz-berlin.de
БЕЗКОШТОВНА ПІДТРИМКА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНИХ ДОМАШНИХ З УКРАЇНИ BERLINER
TIERTAFEL
Люди, в з її домашня тварина кінець в Україна після Берлін втік є отримати тут корми, аксесуари для тварин
(мотузка, миски, ліжечко & Co.) або один ветеринарна лікування або обстеження (щеплення, мікрочіп
тощо) вимагати, бути здатним що безкоштовно пропозиція в Пончик дошка для тварин використовуйтеeV !
КОЛИ:

все 14 днів суботи, 11 – 15 Годинник

ДАТИ:

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

ДЕ:

Wustrower Str. 18, 13051 Berlin

Будь ласка, візьміть із собою посвідчення особи/паспорт та ідентифікаційний номер тварини.
(якщо доступно) На сайті буде хтось перекладати.

https://www.tiertafel.org/ _

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВАКЦИНАЦІЇ СОБАК, КІШКІВ ТА ТХОРІВ У
СУВОДЖЕННІ БІЖЕНЦІВ
в в європейський союз (ЄВРОПА) бути дійсним для собаки, кішки і тхір, в кінець третіх країн (Україна) в в Європа
витрачено воля, правила здоров'я тварин положення до захист проти сказ .
утримувачі тварин і власник домашньої тварини є зупинився, її тварина можливо швидко після в Прибуття на
її місце проживання біля відповідальний Ветеринарна інспекція реєструвати. вона бути здатним до реєстраційну
форму, що додається використання.

https://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/service/veterinaer-undlebensmittelaufsichtsaemter/
Інвестиції:
Форма реєстрації тварин
Контактні адреси відділів ветеринарного нагляду районів Берліна

