
Landkreis Kassel 

Was ist mit Tieren, die aus der Ukraine mitgebracht werden? 

Für Hunde, Katzen und Frettchen aus der Ukraine gelten aktuell einfache Regelungen der EU. 

 

Sind Sie in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht? Und haben Sie einen Hund oder eine Katze 

mitgebracht? Melden Sie Ihre Tiere bitte der Hausleitung.  

Leben Sie in einer Privatunterkunft und haben einen Hund oder eine Katze mitgebracht? Melden Sie 

sich bitte unter Telefon 0561 1003−3302 beim Landkreis Kassel, Allgemeines Veterinärwesen 

(Außenstelle Wolfhagen, Liemeckestraße 2, 34466 Wolfhagen). 

Benötigt wird: Name, Vorname, Adresse und die Telefonnummer der Privatunterkunft. 

Was passiert mit meinem Tier? 

Hunde und Katzen müssen gegen Tollwut geimpft sein. Ist dies noch nicht geschehen, kann eine 

Quarantäne notwendig werden. Die Tiere bekommen eine Impfung, einen Mikrochip und einen EU‐

Heimtierausweis. Das ist alles kostenlos für Sie. 

Andere Heimtiere (z.B. Nagetiere oder Vögel): 

Die Tiere müssen der Veterinärbehörde nicht gemeldet werden. Sie können in Absprache mit der 

Unterkunft vor Ort bleiben. Eine Tollwutimpfung ist nicht erforderlich.  

 

Sie leben in einer Gemeinschaftsunterkunft? Dann melden Sie die Tiere bitte der Hausleitung mit 

dem folgenden Formular. 

 

А як щодо тварин, привезених з України? 

На собак, котів і тхорів з України зараз поширюються прості правила ЄС. 

Ви проживаєте в спільному житлі? А ти привела собаку чи кота? Будь ласка, повідомте про своїх 

тварин керівництву будинку. 

Ви живете в приватному житлі і привели з собою собаку чи кішку? Будь ласка, зв’яжіться з 

районною службою ветеринарної медицини Касселя (філія в Вольфхагені, Liemeckestraße 2, 

34466 Wolfhagen) за номером 0561 1003-3302. 

Обов’язкові: прізвище, ім’я, адреса та номер телефону приватного житла. 

Що станеться з моєю твариною? 

Собак і котів необхідно вакцинувати від сказу. Якщо цього ще не сталося, може знадобитися 

карантин. Тварини отримують вакцинацію, мікрочіп і паспорт тварини ЄС. Для вас це все 

безкоштовно. 

Інші домашні тварини (наприклад, гризуни або птахи): 

Про тварин повідомляти ветеринарні органи не потрібно. Ви можете залишитися на території 

готелю, узгодивши це з адміністрацією. Вакцинація від сказу не потрібна. 

 

Ви живете в спільному житлі? Тоді, будь ласка, повідомте про тварин до керівництва будинку 

за допомогою наступної форми.  

tel:+49-561-1003-3302


Landkreis Kassel 

Fragebogen für Menschen mit Tieren aus der Ukraine 

Анкета для людей з тваринами з України 

Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular bei der Hausleitung ab oder senden Sie das Formular an  

Будь ласка, передайте заповнену форму до керівництва будинку або надішліть форму на 

адресу 

 

Landkreis Kassel 

Allgemeines Veterinärwesen 

Liemeckestraße 2 

34466 Wolfhagen 

 

 

Angaben zum Tier / відомості про тварину 

 

Tierart: видів:  Hund  собака  Katze  кіт Andere  Інший:     

 

Name des Tieres:  назва тварини:          

 

Alter des Tieres:  вік тварини:      

 

Geschlecht: Стать:   männlich  чоловічого роду weiblich  Жіночий 

 

Gesundheitszustand?  стан здоров'я?         

 

Gibt es bekannte gesundheitliche Probleme?  Чи є відомі проблеми зі здоров’ям? 

             

 

Bluttest auf Tollwut:  аналіз крові на сказ:        

 

Kastriert   Кастрований 

Hat das Tier bereits einen Chip?   У тварини вже є чіп? ?  

Chip-Nummer?   номер чіпа?          

Ist das Tier bereits geimpft?  Тварина вже вакцинована?  
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Landkreis Kassel 

Welche Impfung?  Яка вакцинація?         

 

Gibt es einen ukrainischen Impfpass?  Чи є українська карта щеплень?  

EU-Impfpass / EU-Heimtierpass?  Паспорт вакцинації ЄС/паспорт домашніх тварин ЄС? 

Benötigen Sie einen Tierarzt?  Потрібен ветеринар? 

Entwurmung?   Дегельмінтизація? 

Haben Sie Kontakte/Verwandte in Deutschland, die im Problemfall kontaktiert werden können? 

Чи є у вас контакти/родичі в Німеччині, з якими можна зв’язатися у разі виникнення проблеми? 

            

            

             

 

Persönliche Angaben / Персональна інформація 

Name:  Ім'я:            

Handynummer:   номер мобільного:          

Wohnort Ukraine:  Місце проживання Україна       

Wohnort und Anschrift in Deutschland: Місце проживання та адреса в Німеччині: 

            

            

             

 

E-Mail:  електронна пошта:          

Reisepass-ID:  номер паспорта:         

Welche Sprachen sprechen Sie?  Якими мовами ви володієте?     

 

Wie viele Personen gehören zu Ihnen?  Скільки людей належить тобі?    

 

Ihr Alter:  твій вік:        

Ihr Geschlecht:  Ваша стать:  männlich  чоловічого роду weiblich  Жіночий 

 

             

Datum   дата    Unterschrift   підпис 
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