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Merkblatt – Meldepflichten rund um die Hundehaltung 
 

Вимоги до звітності щодо володіння собакою 

 

Ви вирішили тримати собаку. Безумовно, новий домашній улюбленець є великим 

надбанням, але є також багато зобов’язань, які ви взяли на себе як власник собаки. 

Найважливіші зобов’язання щодо реєстрації можна знайти в цій інформації: 

 

 

1. Реєстрація собак в головному муніципалітеті проживання Верхньої Австрії 

 

Якщо собака старше дванадцяти тижнів, про неї необхідно повідомити в головне місце 

проживання протягом трьох днів з такою інформацією: 

 

1. Ім'я та основне місце проживання власника собаки;  

2. Порода, забарвлення, стать і вік собаки;  

3. Ім'я та основне місце проживання особи, яка останньою володіла собакою. 

 

До реєстрації необхідні: 

 

1. Необхідний сертифікат кваліфікації на утримання собаки. 

2. Доказ того, що існує відповідне страхування собаки. 

3. Підтвердження реєстрації в базі даних домашніх тварин, що відповідно до закону 

про захист тварин. 

 

Повідомлені дані зібрані в Верхньоавстрійському реєстрі собак. 
 
 
 
2. Видача офіційного собачього жетона за місцем проживання 

 

При реєстрації собак в Верхній Австрії собаці видається офіційний жетон. 

Власник повинен стежити затим, щоб його було видно на нашийнику або нагрудному ремені 

собаки в громадських місцях. Коли ви перестаєте володіти собакою, жетон потрібно 

повернути муніципалітету. 



 

 

3. Сплата податку на собак в головному муніципалітеті проживання 

 

Річний податок на собак має бути сплачений муніципалітету протягом двох тижнів після 

повідомлення. 

 

4.  Ідентифікація собаки за допомогою мікрочіпа i повідомлення номера чіпа до   

федеральної бази даних домашніх тварин 

 

!!   Увага - завжди є два кроки, які власник собаки повинен зробити   !! 

 

1. Мікрочіп буде імплантований ветеринаром на ваш вибір і за ваш рахунок. Чіп 

вводиться за допомогою канюлі на лівій стороні шиї, подібно до ін’єкції і практично 

безболісно. Чіп незламний і вбудований в тканину без реакції. 

 

2. Номерний код мікрочіпа тепер має бути зареєстрований у федеральній базі даних 

домашніх тварин! 

 

Усі собаки, які утримуються на федеральній території, повинні бути мічені/чіповані 

ветеринаром з використанням цифрового мікрочіпа з електронним кодом за рахунок 

власника. Цуценята повинні бути відзначені таким чином не пізніше, коли їм виповниться три 

місяці, але в будь-якому випадку перед першим передаванням. 

 

Ідентифікація мікрочіпом гарантує те, що собаку можна за допомогою унікального у всьому 

світі цифрового коду чітко ідентифікувати. Це необхідно для того, щоб без тривалого 

перебування в притулку для тварин, можна було швидко відстежити втрачених собак і 

повернути їх до законних власників. 

 

 

Тому кожен власник собаки зобов’язаний повідомити про свою тварину протягом місяця 

після її маркування/чіпування, в’їзду на територію країни чи перевезення; запис здійснюється 

на електронному порталі 

 самим власником (з карткою громадянина), або 

 після того, як власник повідомив дані до районного адміністративного органу, або 

 від імені власника позаштатним ветеринаром (який проводить маркування або 

вакцинацію). Цей варіант платний. 

 іншим реєстраційним офісом – це може бути притулок для тварин або інша приватна 

база даних, яка також повідомляє відповідно до § 24a закону про захист тварин. 



 

 

Ви отримаєте реєстраційний номер як підтвердження повідомлення. Цей номер є доказом 

успішного повідомлення. Наполягайте на передачі вам реєстраційного номера! 

 

Наступні дані підлягають звітності та запису: 

 

1. Персональні дані утримувача, якщо вони не тотожні власнику тварини, а також дані 

власника: 

 

a. Прізвище, Ім'я, 

b. Тип і номер посвідчення особи з фотографією, 

c. Aдреса доставки, 

d. Контактні дані, 

e. Дата народження; 

f. Дата початку дії 

g. Дата доставки та нового власника (ім’я та номер офіційного посвідчення особи з 

фотографією) або смерть тварини. 



 

 Відповідні дані тварини: 

 

h. Раса, 

i. Стать, 

j. Дата народження (мінімум рік), 

k. Ідентифікаційний номер (номер мікрочіпа), 

l. У випадку собаки, частини тіла якої були прооперовані з ветеринарних причин, 

відомості про точну причину та ветеринара, який проводив операцію, або деталі 

інших причин (наприклад, конфіскація), 

m. Країна народження, 

n. Необов'язково: номер будь-якої наявної ідентифікаційної картки тварини, 

o. Необов’язково: дата останньої вакцинації проти сказу із зазначенням вакцини, 

якщо така є. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Для отримання додаткової інформації про володіння собакою: 

 

 На сайті Верхньої Австрії  www.land-oberoesterreich.gv.at, під заголовком Теми / 

Безпека та порядок / Адміністративна поліція/ Закон Верхньої Австрії про утримання 

собак  

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/95653.htm 

 Мій найкращий друг - порадник та закони про право власності на собак, виданий 

управлінням внутрішніх і муніципальних справ; можна замовити безкоштовно, 

доступний у муніципальних установах та доступний в Інтернеті за адресою: 

https://www2.land-
oberoesterreich.gv.at/internetpub/InternetPubPublikationDetail.jsp?SessionID=SID-
C7580A34-3F3AC197&xmlid=Seiten%2F95653.htm&pbNr=1161&dest=ooe 
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