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1.  Будь ласка, зареєструйте своїх тварин у ветеринарних органах міста Дортмунд: 
 

Електронна пошта: veterinaeramt@dortmund.de або 
Телефон: 0231 50 -16 221 або -23 970 

 

2. Тварини можуть залишитися з вами. 
Якщо тварини захворіли, негайно повідомте про це ветеринарні органи. 

 

3.  Якщо ваші тварини не можуть залишитися з вами, вони можуть залишитися безкоштовно1 в 
міському притулку для тварин2 у Дортмунді. Будь ласка, негайно зверніться до 
ветеринарних органів. 

 

4.  Ветеринарний орган негайно зв’яжеться з вами, щоб оформити тварин безкоштовно1 
 

 З’ясувати обставини, 

 перевірити документи та 

 прийняти рішення щодо інших необхідних речей, які здійснюються в притулку для 
тварин2 міста Дортмунда: 

o Маркування мікрочіпом 
o Вакцинація проти сказу 
o Аналіз крові для перевірки щеплення від сказу (30 днів після вакцинації) 
o Видача закордонного паспорта 

 

5.  Якщо ви привезли собаку3 з України в Німеччину, на яку діють спеціальні законодавчі 
норми, ваша реєстрація буде передана до управління громадського порядку міста 
Дортмунда. Офіс громадського порядку видасть вам підтвердження утримання вашої собаки 
- спочатку без надання додаткових документів та доказів. 

 

Будь ласка, зверніть увагу, що всі собаки повинні утримуватися, керуватися та наглядатися 
таким чином, щоб вони не становили загрози життю чи здоров’ю людей чи тварин. Усі 
собаки повинні постійно триматися на повідку на дорогах загального користування та на 
об’єктах (наприклад, зелених зонах та зонах відпочинку). Небезпечні собаки та собаки 
певних порід також повинні утримуватися за межами огородженої території 
(квартири/будинку) та у намордниках. 

 
Примітки: 

 
1 Ці послуги безкоштовні лише для людей, які зараз шукають тут захисту через війну в 
Україні, це не стосується мешканців українського походження! 
 
2 притулок для тварин міста Дортмунд 
Адреса: Hallerey 39, 44149 Dortmund-Dorstfeld (станція метро: Dorstfeld/Betriebshof) 
Понеділок, середа, п’ятниця об 11:00 годині відповідно 
 
3  Небезпечні собаки Собаки певних порід Великі собаки 

  Пітбультер'єри 

 Американський 
стаффордширський тер'єр 

 Стаффордширський бультер'єр 

 Бультер'єр 

 Помісі вищевказаних порід 

 Алано 

 Американські бульдоги 

 Бульдог 

 Мастиф 

 Іспанське Мастіно 

 Неаполітанський мастиф  

 Філа бразельєро 

 Аргентинський дого 

 Ротвейлери 

 Тоса Іну 

 Помісі вищевказаних порід 

 висота в холці 
не менше 40 см 

 
або 
 

 вага тіла 
не менше 20 кг 
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Тут ви можете знайти допомогу: 
 
https://help.tasso.net/de/ 
  
https://www.tasso.net/Presse/Pressemitteilungen/2022/hilfe-fuer-menschen-und-tiere-aus-der-uk-
raine 
  
https://help-ukraine-animals.info/ 
  
https://www.unterkunft-ukraine.de/ 
  
https://pet-info-ukraine.de/ (Список ветеринарів і клінік, які пропонують свою допомогу) 
  
https://apps-eu01.app-controller.net/73a40880-be3d-4125-9ef9-028ad644c151/app/index.html 
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