
ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОБАК 
 
 
З 01 січня 2010 року в країни Євросоюзу заборонено ввезення нечіпованих собак. Ідентифікація собак на 
виставках і племінних заходах Євросоюзу проводитися тільки на підставі номера чіпа, внесеного до 
Міжнародної кінологічної бази даних, а з 01 червня 2011 року обов'язкове чіпування цуценят (замість 
таврування) вводиться в усіх країнах-членах МКФ .  
 
Мікрочіп - це фактично електронний паспорт собаки, який знаходиться при ньому завжди. Він є єдиною 
сполучною ланкою між собакою та його родоводом, ветеринарним паспортом та власником. Завдяки 
номеру, що міститься в мікрочіпі, Ви зможете легко знайти свого собаку в разі втрати або крадіжки. 
Електронна ідентифікація значно прискорює проходження митного контролю. Мікрочіп виключає 
можливість підміни собаки на виставці. Ідентифікаційний номер мікрочіпа значно спрощує систему обліку 
в  ветеринарних клініках і кінологічних структурах. 
 
Для зручності заводчиків та індивідуальних власників, які планують кінологічну діяльність,  ІФОО КСУ 
проводить роботу з чіпування цуценят і дорослих племінних собак, що належать членам ІФОО КСУ, з 
подальшим внесенням номерів чіпів в родоводи і відповідно до Міжнародної кінологічної бази даних МКФ. 
Також в клубі в наявності є сканер, за допомогою якого кожний бажаючий може перевірити наявність, 
справність та номер мікрочіпа свого собаки. 
 
Чіпування дорослих собак проводитиметься безпосередньо в клубі, або у ветеринарного лікаря, з яким 
ІФОО КСУ заключив договір про співпрацю. 
 
Чіпування цуценят проводиться при актуванні, одночасно з присвоєнням їм реєстраційних номерів. Дані 
чіпів заносяться в усі племінні документи, передані в ГУ КСУ для виготовлення родоводів. Таким чином, 
чіповані в клубі цуценята, автоматично, без додаткової реєстрації, потрапляють в Єдину базу даних 
чіпованих тварин України, а також в отриманих на таких цуценят родоводах міститься інформація, що 
ідентифікує тварину в Міжнародній кінологічній базі даних МКФ. На вартості виготовлення родоводу це 
ніяк не відображається. Додатково сплачується тільки вартість чіпа і послуги ветеринарного лікаря 
заводчиками при актуванні приплоду. 
 
Власники собак, що  мають мікрочіп, але не пройшли кінологічну реєстрацію, тобто в родоводі немає 
інформації про наявність у них мікрочіпа (інформація про наявність у собаки чіпа вноситься тільки 
організацією, яка видала родовід), для занесення до родоводу і відповідно до Міжнародної бази даних  
номерів чіпів МКФ, повинні звернутися в клуб із заявою про реєстрацію мікрочіпа, здати наклейку з 
номером чіпа, родовід (оригінал) і сплатити вартість реєстрації чіпа в ГУ КСУ. 


