
PART 3 / ЧАСТИНА 3 

 

Written declaration referred to in Article 25(3) of Regulation (EU) No 576/2013 /  

Письмова декларація, вказана в Статті 25(3) Регламент (ЄС) № 576/2013    

 

Section A / Секція А 

 

Model of declaration / Модель декларації 
 
I, the undersigned  / Я, що нижче підписався 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
[owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial 

movement on behalf  of  the owner (1)] / [власник або фізична особа, у якого є письмовий дозвіл від 

власника на проведення некомерційного перевезення від імені власника (1)] 

 

declare that the following pet animals are not subject to a movement that aims at their sale or a transfer of 

ownership and will accompany the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner 

to carry out the non-commercial movement on behalf of  the owner (1) within not more than five days of  his 

movement / заявляю, що нижче перераховані домашні тварини не піддаються перевезенню з метою 

продажу або передачу права  власності; вони будуть супроводжуватися власниками або фізичними 

особами, що мають письмовий дозвіл від власника на здійснення некомерційного перевезення від імені 

власника (1) строком не більше 5 днів.  
 

 

During the non-commercial movement the above animals will remain under the responsibility of  /  Під час  

некомерційного перевезення вказані вище тварини будуть знаходитись під відповідальністю  

 

(1)  either / 

(1)  або   

[the owner]; / [власника]; 

 

(1) or /    

(1)  або     

[natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial 

movement on behalf of the owner] / [фізичної особи, яка має письмовий дозвіл від власника 

на здійснення некомерційного перевезення від імені власника] 

 

(1) or / 

(1) або   
[the natural person designated by the carrier contracted to carry out the non-commercial 

movement on behalf of the owner:………… (insert name of the carrier)] / [фізичної особи, яку 

визначено перевізником за контрактом, найнятим для некомерційного перевезення від 

імені власника:………..  (вставите ПІБ перевізника)] 

 

 

Place and date: / Місце та дата 

 

Signature of the owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the 

non-commercial movement on behalf of the owner (1): / Підпис власника або фізичної особи, що має 

письмовий дозвіл від власника на здійснення некомерційного перевезення від імені власника (1) 

 

___________________________________________ 

(1) Delete as appropriate / Видалити за необхідності  

 

 

 

 

Transponder / tattoo (1) alphanumeric code /  

Транспондер /  татуювання буквено-цифровий код  

Animal health certificate number / 

 Номер здоров’я ветеринарного сертифікату 

  

  

  

  

  



Section B / Секція Б 

 

Additional requirements for the declaration / Додаткові вимоги до декларації  

 

The declaration shall be drawn up in at least one of the official language(s) of the Member State of entry and in 

English and shall be completed in block letters. / Декларація повинна бути складена мінімум на одній з 

державних мов країни призначення в ЄС або на англійській мові і бути заповнена повністю 

друкованими літерами. 


