
Výňatek z veterinárního předpisu Ukrajiny číslo 71, vydaný dne 14.06.2004  

o požadavcích na dovoz veterinárních komodit 

aktualizováno dne 19.6.2019 

 

15. Veterinární požadavky na dovoz kožešinových zvířat, králíků, 

psů a koček do Ukrajinské republiky 

15.1. Do Ukrajinské republiky je dovoleno dovážet klinicky zdravá kožešinová zvířata, králíky, psy 

a kočky pocházející z hospodářství nebo správních území prostých nákaz zvířat včetně:  

a) pro všechny druhy zvířat:  

virové encefalomyelitidy všech typů – po dobu posledních 12 měsíců na správním území; 

b) pro lišky, polární lišky, psy a kočky: 

Aujeszkyho choroby, vztekliny, tuberkulózy, tularemie, dermatofytóz (trichofytózy, 

microsporidiózy) – po dobu posledních 12 měsíců v hospodářství;  

c) pro norky a fretky:  

bovinní spongiformní encefalopatie a klusavky – podle požadavků Zákoníku zdraví 

suchozemských zvířat Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE); 

moru králíků a tularemie – po dobu posledních 12 měsíců v hospodářství; 

encefalopatie norků – po dobu posledních 3 let v hospodářství; 

Aleutské choroby norků, vztekliny, tuberkulózy, tularemie – po dobu posledních 12 měsíců v 

hospodářství; 

d) pro králíky:  

moru králíků, myxomatózy, tularemie, pasteurelózy, listeriózy – po dobu posledních 12 měsíců 

v hospodářství.  

15.2. Zvířata určená k odeslání do Ukrajinské republiky musí být po dobu nejméně 30 dní držena ve 

zvláštní karanténní stanici podléhající dozoru veterinární služby vyvážející země.  

15.3. Během této karantény provádí úřední veterinární lékaři celkové klinické vyšetření zvířat; 

laboratorní vyšetření těchto zvířat provádí laboratoře státních veterinárních ústavů pomocí metod 

používaných ve vyvážející zemi. Zvířata jsou podrobena vyšetřením na: 

– lišky, polární lišky, norci a psi – toxoplazmózu,  

– norci – Aleutskou chorobu norků, 

– kočky – dermatofytózu;  

– psi a kočky – nejdříve 2 roky a nejpozději 3 měsíce před odesláním se provádí vyšetření na 

protilátky proti vzteklině s titrem nejvýše 0,5 m. j./ml (odstavec 15.3 + nařízení Státní veterinární 

služby č. 36 (z0525-05) ze dne 25. 4. 2005). 

15.4. Pokud zvířata nebyla v průběhu posledních 6 měsíců očkována, musí být očkována nejpozději 

14 dní před odesláním, a to:  

– lišky, polární lišky – proti psince, salmonelóze a colibacilóze, 

– norci a fretky – proti botulismu, psince, pseudomoniáze, virové enteritidě, 

– nutrie – proti pasteurelóze, 

– psi – proti vzteklině, psince, hepatitidě, virové enteritidě, parvovirovým a adenovirvým infekcím, 

leptospiróze, 

– kočky – proti vzteklině a panlueukopénii, 

– králíci – proti myxomatóze, pasteurelóze a moru králíků. 

15.5. Vozidla použitá k přepravě musí být předem připravena v souladu s požadavky vyvážející 

země. 

15.6. Dodržení podmínek stanovených těmito požadavky musí být osvědčeno veterinárním 

osvědčením země původu, vystaveným a podepsaným úředním veterinárním lékařem; toto 
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osvědčení je vystaveno v jazyce vyvážející země a v ukrajinštině a uvádí metody, výsledky a 

termíny vyšetření a preventivního očkování. 

15.7. Dovoz zvířat na území Ukrajinské republiky je možný po obdržení povolení vystaveného 

krajskou veterinární službou na stanici pohraniční veterinární kontroly.  

15.8. Po dovozu zvířat na území Ukrajiny a po jejich vyšetření jsou tato zvířata na 30 dní umístěna 

do karantény v prostorách k tomuto účelu vyhrazených. V průběhu karantény státní veterinární 

služba provádí nezbytná vyšetření.  

 

Originální znění: 

State Department of Veterinary Medicine; Order, Requirements as of June 14, 2004, No. 71 

Document z0768-04, effective, wording as of May 28, 2005 

 

MINISTRY OF AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE 

STATE DEPARTMENT OF VETERINARY MEDICINE 

 

O R D E R  

14.06.2004 No. 71 

 

Registered in the Ministry  

of Justice of Ukraine  

June 23, 2004  

No. 768/9367  

 

On approval of veterinary requirements concerning import into Ukraine of objects of the 

state veterinary and sanitary control and supervision  

 

(With amendments made in compliance with the Order of the State Department of veterinary 

medicine No. 36 (z0525-05) as of April 25, 2005)  

 

15. Veterinary requirements concerning import into Ukraine of fur animals,  

rabbits, dogs and cats 

 

15.1. For import into Ukraine clinically healthy fur animals, rabbits, dogs and cats shall be allowed 

from farms and administrative territories, free from contagious animal diseases, including:  

a) for all kinds of animals:  

viral encephalomyelites of all kinds – during the last 12 months on the administrative 

territory; 

b) for foxes, polar foxes, dogs and cats: 

infectious bulbar paralysis, rabies, tuberculosis, tularemia, dermatophytoses (trichophytosis, 

microsporia) – during the last 12 months at the farm;  

c) for minks and ferrets:  

bovine spongiform encephalopathy of cattle and scrapie of sheep – according to the 

requirements of the International Veterinary Code of the Office International des Epizooties;  

viral hemorrhagic disease of rabbits, tularemia – during the last 12 months at the farm;  

encephalopathy of minks – during the last 3 years at the farm;  

Aleutian disease of mink, rabies, tuberculosis, tularemia – during the last 12 months at the 

farm;  

d) for rabbits:  

viral hemorrhagic disease, myxomatosis, tularemia, pasteurellosis, listeriosis – during the 

last 12 months at the farm.  



 3 

 

15.2. Animals selected for shipment into Ukraine shall be kept for not less than 30 days in special 

quarantine bases under supervision of the state veterinary service of the exporting country.  

 

15.3. During the quarantine the total clinical inspection shall be performed. In this period the state 

veterinary doctors shall carry out diagnostic research in the state veterinary laboratory with the 

methods adopted in the exporting country. Animals shall be subject to the following veterinary 

processing and research:  

 

- foxes, polar foxes, minks and dogs – as to toxoplasmosis;  

- minks – as to Aleutian disease of mink;  

- cats – as to dermatophytosis;  

- dogs  and cats – not earlier than in 2 years and not later than in 3 months before the shipment the 

test for antibodies to rabies shall be carried out, at that the obtained positive result is with titer 

not less than 0. 5 immune unit per ml. ( Paragraph 15.3 complemented with paragraph in 

compliance with the Order of the State Department of veterinary medicine No. 36 ( z0525-05 ) 

as of 25.04.2005 )  

 

15.4. Not later than in 14 days before the shipment animals shall be vaccinated, if they were not 

vaccinated during the last 6 months:  

- foxes, polar foxes – against distemper, salmonellosis and colibacillosis;  

- minks and ferrets – against botulism, distemper; pseudomonose, viral enteritis;  

- coypus – against pasteurellosis;  

- dogs – against rabies, distemper, hepatitis, viral enteritis, parvo- and adenoviral infections, 

leptospirosis;  

- cats – against rabies and panleucopenia;  

- rabbits – against myxomatosis, pasteurellosis and viral hemorrhagic disease . 

 

15.5. Vehicles shall be processed and prepared according to the rules adopted in the exporting 

country.  

 

15.6. Observance of conditions stipulated in these Requirements shall be completely certified by the 

veterinary certificate of the country of origin in the original, signed by the state veterinary doctor 

and composed in languages of the exporting country and in Ukrainian, with specification of 

methods, date of diagnostic researches, their results and prophylactic immunization. 

 

15.7. Importation into the territory of Ukraine of animals shall be possible after obtaining of the 

permit of the regional service of the state veterinary and sanitary control and supervision on the 

state border and transport of the service zone.  

 

15.8. After import into the territory of Ukraine and passing of the state veterinary and sanitary 

control animals shall be placed under quarantine for 30 days in specially prepared room. In this 

period necessary diagnostic research shall be carried out under control of the state service of 

veterinary medicine.  

 

 

 


