
 

«Ветеринари для всіх» та Фонд Бріжит Бардо розпочинають операцію 
«Ветеринарна солідарність Україна» 

за підтримки Міністерства сільського господарства та продовольства 
(#VetsolidaireUkraine) 

 

 

У той час як мільйони українців в даний час тікають зі своєї зруйнованої війною країни, 

багато з них відмовилися залишити свого чотириногого друга позаду і знаходять притулок 

у Франції зі своїми домашніми тваринами.  

 

 Французька влада запровадила протокол, щоб запобігти будь-якому ризику для 

здоров'я, що пов'язаний з цими переміщеннями тварин (зоонози, сказ і можлива 

торгівля), оскільки випадки сказу є в Україні.  

 Міністерство сільського господарства та продовольства, «Ветеринари для всіх» та 

Фонд Бріжит Бардо об'єднують зусилля, щоб повністю покрити витрати на цей 

моніторинг та ветеринарну допомогу тваринам біженців. 

  

  

Собаки і кішки з України, які в'їжджають в Європейський Союз, як правило, повинні 

відповідати певним суворим нормативним вимогам. Франція разом зі своїми 

європейськими колегами ввела виключення, що дозволяє приймати будь-якого 

українського біженця у Франції зі своєю твариною, щоб впоратися з ситуацією, яка склалася. 

Максимальна кількість тварин, які можуть супроводжувати свого господаря або 

уповноважену особу, становить п'ять. 

  

Однак після прибуття здійснюється спостереження за здоров'ям, щоб переконатися, що 

тварина не становить ніякої небезпеки для здоров'я інших тварин або для людини. З цією 

метою біженцям у супроводі тварин пропонується після прибуття проконсультуватися з 

ветеринаром або звернутися до Відомчого управління, відповідального за захист популяцій 

(DDecPP) департаменту, в якому вони розміщені. Кілька ветеринарних візитів для 

спостереження за здоров'ям будуть необхідні протягом декількох тижнів після прийому. 

Цей санітарний протокол, який включає вакцинацію, забезпечує захист тварини і здоров'я 

населення.  

  

Хоча це становить певну вартість, Фонд Бріджит Бардо та асоціація «Ветеринари для всіх» 

(Vétérinaires pour Tous (VPT)), що фінансується планом відновлення Франції (France Relance) 

в рамках заходів, що реалізуються Міністерством сільського господарства та продовольства, 

вирішили співпрацювати, щоб ветеринарна допомога була безкоштовною для будь-якого 

українського біженця, який утримує тварину. 

  

"VPT виділить частину коштів, наданих державою в рамках Плану відновлення Франції, 

на фінансування ветеринарної допомоги українським тваринам", - говорить Крістоф 

Бугот, директор «Ветеринари для всіх», наполягаючи при цьому на необхідність 



 

дотримання санітарних вимог для захисту конкретної тварини, інших тварин і людей. 

"Ми закликаємо ветеринарів, які бажають взяти участь у цій операції солідарності, 

наблизитися до VPT і заздалегідь дякуємо всім членам VPT, хто буде приймати і 

піклуватися про цих тварин, відмовляючись від третини своїх гонорарів за кожен 

виконаний акт", - йдеться в заяві. 

 

Крістоф Марі, заступник директора Фонду Бріджит Бардо, вітає це незамінне партнерство: 

«Фонд Бріджит Бардо в даний час докладає всіх зусиль для надання допомоги тваринам в 

Україні, але також прагне допомогти біженцям, які втекли зі своїми тваринами, щоб їх 

безпечно прийняли у Франції. Ми вітаємо цю співпрацю, яка, як ми сподіваємося, трохи 

полегшить становище тисяч біженців, які втратили все і чий компаньон більш ніж 

дорогоцінний у ці важкі часи" 

 
    

  

 

Фонд Бріжит Бардо: 

  

Був створений в 1986 році і визнаний структурою суспільного значення в 1992 році. 

Завдання Фонду Бріжит Бардо полягає в тому, щоб ніколи не відмовляти від допомоги 

страждаючій тварині, незалежно від виду і місця розташування, і ніколи не залишати 

власників тварин у біді. Таким чином, Фонд Бріжит Бардо допомагає людям, які опинилися 

в скрутному становищі, і бездомним, беручи участь у ветеринарних або харчових витратах 

їх тварин. 

  
    

  

 

Ветеринари для всіх: 

  

Асоціація «Ветеринари для всіх» (Vétérinaires Pour Tous) була створена в 2021 році. Це 

асоціація ветеринарів, метою якої є запропонувати рішення солідарної, раціональної та 

доступної ветеринарної медицини на всій території Франції. Асоціація допомагає 

знедоленим і бездомним. 
   

 

 


