Ветеринарні вимоги щодо імпорту в
Україну коней для участі в міжнародних
змаганнях

1. До ввезення в Україну допускаються здорові коні, які не
вакциновані проти інфекційних енцефаломієлітів усіх типів,
африканської чуми коней і виходять з господарств та адміністративних
територій, вільних від заразних хвороб тварин, у тому числі:
- парувальноі хвороби, везикулярного стоматиту, африканської
чуми коней, сапу, венесуельського енцефаломієліту - протягом
останніх 2 років на території країни;
- грипу коней – протягом останніх 12 місяців на території країни;
- інфекційного метриту коней, піроплазмозу (бабезія Кабані),
нуталіозу (бабезія Екві), - протягом останніх 12 місяців на
адміністративній території;
- інфекційних енцефаломієлітів коней західного та східного типів,
ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней протягом
останніх З місяців на території господарства;
- сказу - протягом останніх 12 місяців у господарстві.
Відібрані для відправлення в Україну коні не мали клінічних ознак
вірусного артеріїту протягом 28 днів до дня відправки; проведені
діагностичні дослідження проб крові з 14 - денним інтервалом дали
негативний результат.
2. Перед відправкою коні повинні перебувати не менше ЗО днів під
наглядом державної ветеринарної служби країни-експортера.
У цей період проводять діагностичні дослідження в державній
ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в країні-експортері, на
сап, парувальну хворобу та інфекційну анемію коней, у разі, якщо дані
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3. Коні, які відправляються на змагання, повинні бути вакциновані
проти грипу інактивованою вакциною не пізніше 30-45 днів до
відправлення.
4. Транспортні засоби обробляються і підготовляються відповідно
до прийнятих у країні-експортері правил.
5. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути цілком
підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, дати
діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних щеплень.
6. Увезення на територію України тварин можливе після одержання
дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини України.
7. Після ввезення на територію Укра1ни коней розміщують і
утримують під контролем державної служби ветеринарної медицини.
Коні, завезені з різних країн, утримуються ізольовано весь період
перебування, крім участі в спортивних змаганнях. Після завершення
спортивних заходів коні підлягають обов'язковому вивезенню з території
України.

