Президія
Всеукраїнської громадської організації
«Кінологічна Спілка України»
РІШЕННЯ
від 19 травня 2022 року
Керуючись чинним законодавством України та відповідно до пунктів 4.2,
4.6 - 4.9, 5.7 - 5.9 статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна
Спілка України» (далі за текстом - КСУ) вирішила:
1. Затвердити порядок денний засідання Президії КСУ.
2. Взяти до відома інформацію:
- Президента КСУ Оніщенка Г.Г. щодо поточної статутної діяльності
КСУ під час воєнного стану за останні 2 місяці – березень та квітень 2022 року.
- Виконавчого директора КСУ Коваленко Л. Р. про надходження та
розподіл фінансової допомоги на забезпечення гуманітарної допомоги у вигляді
кормів для собак заводчиків КСУ, яку КСУ отримує від МКФ, іноземних
кінологічних клубів та приватних осіб за березень та квітень 2022 року.
- Віце-Президента КСУ Склярової О.П. про участь делегатів КСУ у
засіданні Генеральної Асамблеї Європейської Секції МКФ, яке проходило
25.04.2022 в Парижі.
3. Погодити:
- рішення про зміни у складі керівних органів (керівника та членів
Правління) Харківського міського осередку “Фенікс” Всеукраїнської
громадської організації «Кінологічна Спілка України».
4. Доручити:
- секретарю Головного управління КСУ (далі за текстом ГУ КСУ)
Злочевській Т.С. розпочати роботу зі збору інформації про місця фактичного
перебування керівників осередків КСУ та їх офісів, території яких тимчасово
окуповані, піддані бомбардуванню та звільнені від окупації; збору інформації
про організацію роботи осередків КСУ під час воєнного стану та до 19.06.2022
надати звіт Президенту КСУ про зібрану інформацію;
- Віце-Президенту ГУ КСУ Чванько О.А. розпочати роботу з
запровадження електронного документообігу для осередків КСУ, що
знаходяться на тимчасово окупованих територіях України або територіях, де
проходять бойові дії. З 19.05.2022 розпочати видачу електронних родоводів для
членів КСУ, що перебувають на обліку в осередках КСУ, які знаходяться на
тимчасово окупованих територіях або територіях, де проходять бойові дії;
- Кваліфікаційній комісії експертів з екстер’єру КСУ розглянути
звернення Почекуєвої Лариси Юріївни від 13.05.2022 щодо можливості надання
дозволу на отримання суддівської ліцензії судді з екстер’єру КСУ у порядку,
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передбаченому Основними Положеннями МКФ, якої вона була позбавлена
Рішенням Президії КСУ від 17.12.2020 року.
5. Призупинити на період воєнного стану дію абзаців 2 та 3 п 2.3.
Племінного положення КСУ, а саме: на період воєнного стану для допуску
собак окремих порід до племінного розведення наявність ветеринарних та
генетичних досліджень є рекомендованою, а не обов’язковою.
Перелік порід та досліджень вказаний в додатку № 2 до Племінного
положення КСУ.
6. Доповнити Рішення Президії КСУ від 14.03.2022 уточненням, а саме
для реєстрації в Племінній книзі КСУ приймати тільки експортні родоводи
Російської Кінологічної Федерації та Білоруського Кінологічного Об’єднання
на собак, що були народженні до 1.01.2022 р.
7. Вважати грубим порушенням Кодексу Етики КСУ та, як наслідок,
нанесенням суттєвої шкоди репутації КСУ відповідно до вимог статуту КСУ факти виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії
Російської Федерації проти України, а також колабораційну діяльність, в тому
числі публічні заклики до співпраці чи підтримки рішень та дій державиагресора, збройних формувань та/або окупаційних адміністрацій державиагресора, заклики до невизнання поширення державного суверенітету України
на тимчасово окупованій території України.
Позбавити членства в КСУ у примусовому порядку та припинити будьяку їхню діяльність в системі КСУ-МКФ (племінну, виставкову та ін.) членів
КСУ відповідно до переліку, зазначеному у Додатку № 1 до цього Рішення за
порушення п. 5.7. Статуту КСУ, а саме:
- «5.7. Член КСУ може бути позбавлений членства в КСУ у примусовому
порядку за наявності однієї із наступних підстав: - завдання репутації КСУ
своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);
- порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм» та п.
п. 1.6, 7.1, 7.4, 7.5 Кодексу етики КСУ, а саме: «п. 1.6. Будь-яка шкода репутації
КСУ та її членів недопустима; п. 7.1. Член КСУ має дбати та підтримувати
репутацію та імідж КСУ на національному та міжнародному рівнях; п. 7.4.
Образи, зневага, наклепи, агресія категорично недопустимі у особистому
спілкуванні чи спілкуванні в соціальних мережах в системі КСУ; п. 7.5. Автор
публікації в соціальних мережах та інтернеті несе повну відповідальність за неї
та наслідки цієї публікації».
У зв’язку з цим, звернутися до Головного Офісу МКФ із проханням
опублікувати Циркуляр МКФ із відповідною інформацією та розіслати його
усім клубам – членам та контрактним партнерам МКФ.
Заборонити комп’ютерному центру КСУ перереєстрацію собак, що їм
належать, на нових власників на правах власності, співвласності чи оренди.
8. Позбавити членства в КСУ у примусовому порядку членів КСУ
Устінової (у соцмережах Андріянова) Є.А., Ананьєвої В., Титовець О.,
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Петрийчук Є. та припинити будь-яку їхню діяльність в системі КСУ-МКФ
(племінну, виставкову та ін.) за порушення п. 5.7. Статуту КСУ, а саме:
- «5.7. Член КСУ може бути позбавлений членства в КСУ у примусовому
порядку за наявності однієї із наступних підстав: - невиконання рішень
керівних органів КСУ, місцевих осередків, які були прийняті у межах наданої
компетенції, а саме рішення Президії КСУ від 14.03.2022 у частині заборони
участі членів КСУ та собак, що їм належать, в заходах РКФ та БКО (виставки,
спортивні, мисливські заходи та ін.) у якості учасників, експонентів, суддів,
хендлерів, провідників та усіх інших спеціалістів.
У зв’язку з цим, звернутися до Головного Офісу МКФ із проханням
опублікувати Циркуляр МКФ із відповідною інформацією та розіслати його
усім клубам – членам та контрактним партнерам МКФ.
Заборонити комп’ютерному центру КСУ перереєстрацію собак, що їм
належать, на нових власників на правах власності, співвласності чи оренди.
9. Довести до відома керівників осередків КСУ інформацію про
відсутність заперечень щодо:
- повторного вступу до членів КСУ Кузнецової Вікторії Геннадіївни,
якого вона була позбавлена Рішенням Президії КСУ від 03.06.2021 та її
залучання до кінологічної діяльності у порядку, передбаченому Статутом КСУ
(зокрема племінної, суддівської, виставкової та інш.);
- відновлення племінної діяльності на території України у порядку,
передбаченому Міжнародними правилами племінного розведення МКФ та
Племінним положенням КСУ Грици Таміли Георгіївни, права на ведення якої
вона була позбавлена Рішенням Президії КСУ від 17.12.2020 року.
10. Відхилити клопотання члена Правління Одеського наукововипробувального племінного центру собаківництва ВГО “КСУ” (далі за
текстом – Осередок КСУ) Кициса Г.С. щодо відновлення взаємовідносин КСУ з
Осередком КСУ, які були призупинені Наказом КСУ № 15 від 17.02.2022 року.
Рекомендувати легітимному Правлінню Осередку КСУ провести
відповідно до вимог статуту Осередку КСУ чергову (позачергову) конференцію
(загальні збори) з обрання Голови правління Осередку КСУ (зареєструвати
зміни у складі керівництва у реєстраційних державних структурах) з
подальшим зверненням від новообраного Голови правління Осередку КСУ до
Президії КСУ про відновлення взаємовідносин КСУ з Осередком КСУ.
Президент
Всеукраїнської громадської організації
«Кінологічна Спілка України»

Георгій ОНІЩЕНКО
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