
 
 

Ми працюємо за адресою: 

м. Київ, вул. Волинська, 12;  понеділок - п’ятниця: з 900 до 1700  

тел:        +38(044) 377–53–86 

моб. тел.: +38(050)-650-42-30 

Для зручності клієнтів працює маніпуляційний кабінет з 

відбору крові та оформлення супровідного документа 

Вартість відбору крові в нас – 57,00 грн. 

Вартість дослідження 
на наявність титрів антитіл до збудника сказу  – 2119,48 грн. 

 

Також приймаємо відібрану іншими кваліфікованими лікарями 
ветеринарної медицини сироватку крові за адресою: 

 03151, м. Київ, вул. Волинська, 12;  понеділок - п’ятниця: з 900 до 1700 ; 

Тел.: +38(044) 377-53-86; моб. тел.: +38(050)-650-42-30: 

Е-mail: priemka-pat@vet.gov.ua  

 Державний науково-дослідний інститут з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи включений до списку 

сертифікованих Європейським союзом лабораторій, які проводять 

дослідження сироваток крові на наявність антитіл проти сказу, що 

розміщений на сайті: 

https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-

laboratories/non-eu-countries_en#ukraine 

 

 



 
 

Пам’ятка для власників тварин, які 
вирушають у подорож 

 

Відповідно до вимог Європейської комісії, для перетину кордонів (при 

ввезенні або транзиті) всі домашні тварини (собаки, коти, тхори та ін.) повинні 

бути щепленими та мати документ, який це підтверджуює. 

Тварину необхідно ідентифікувати мікрочіпом (транспондером) та 

отримати на неї ветеринарний паспорт встановленого зразку відповідно 

до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та 

вимоги до їх обліку (наказ Мінагрополітики від 01.08.2014  № 288).  

Транспондер зберігає основну інформацію про тварину та його 

власника, яка розміщується в електронній базі, а його штрих-код повинен бути 

вклеєний у ветеринарний паспорт. Інформацію з мікрочіпа можна зчитати за 

допомогою сканера або мобільного телефону, що підтримує технологію NFC.  

Чіпування необхідно провести  до вакцинації тварини проти сказу 

або одночасно з нею.  

Остання вакцинація повинна бути проведена не пізніше 30 днів і не 

раніше 12 місяців до дати від’їзду.  

Вік тварини, на момент щеплення проти сказу, повинен становити не 

менше 12 тижнів. Інформація про щеплення зазначається у ветеринарному 

паспорті (назва вакцини, підпис, печатка та дата). 

Дослідження на наявність титрів антитіл до збудника сказу 

Відбір крові для дослідження на наявність титрів антитіл проводиться 

лікарем ветеринарної медицини не раніше 30 днів після дати вакцинації  

(формування імунної відповіді) і не пізніше, ніж за три місяці до дати 

відправлення тварини (згідно вимог ЄС № 576/2013). Після відбору крові, 

лікар ветеринарної медицини оформляє супровідний документ (українською 

та англійською мовою) згідно даних паспорту на тварину. 



 
 

Результатами проведених досліджень видається на офіційному бланку 

відповідного зразку англійською мовою.  

Довідково: рівень нейтралізуючих антитіл до вірусу сказу в сироватці 

крові повинен бути не нижче 0,50 МО/мл. Якщо титр антитіл нижче  

встановленої̈ норми, то тварину необхідно повторно вакцинувати.  

Сироватка крові для дослідження відбирається лікарем 

ветеринарної медицини у стерильні поліпропіленові пробірки (типу 

Епендорф), в об’ємі не менше 0,5-1,0 мл.  

Сироватка транспортується  в термоконтейнері (термосі) з 

холодоагентом, разом з супровідним документом.  

Можливе надсилання сироваток у термоконтейнері (термосі) 

експрес-поштою або кур’єрською поштою разом із супровідним 

документом, копіями закордонного паспорту власника, паспорту тварини з 

відмітками про вакцинацію від сказу і квитанцією про оплату за 

дослідження. 

Перевірте правильність написання даних у супровідному (в т.ч. 

написання англійською мовою прізвища та ім’я власника,  кличку та 

номер чипа тварини).  

Проби сироваток без ідентифікаційного номеру тварини (мікрочипу) 

та  непридатні для дослідження проби (гемолізовані або з порушенням 

цілісності пробірки (контейнера) дослідженню не підлягають.  

Термін дослідження - 5 робочих днів.  

Результати лабораторних досліджень забирає замовник / або 

надсилаються заявнику поштою.  

Автентичність результатів можна перевірити на нашому сайті: 

http://favntest.vetlabresearch.gov.ua/labfnd.php  

Наші реквізити: ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ Р/р UA 608201720313241004201006898, Банк ДКСУ  

м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00699690, ІПН 006996926587 


