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Президiя

BceyKpaiHcbKoi громадськоi органiзацii
<<Кiнологiчна Спiлка Украiни>>

РIIIIЕННЯ
вiд 01 грудня 202l року

Керуючись чинним законодавством УкраТни та вiдповiдно до
пУнктiв 4.6 - 4.9,5,7 та 5.В статуту ВсеукраТнськоТ громадськоТ органiзацiТ
<Кiнологiчна Спiлка УкраТrли> (далi за текстом - I{CY) вирiшила:

t . Затвер дити порядок денний засiдання ПрезидiТ КСУ.

2. Взятп до вiдома iнформацilо Президента КСУ Онiщенка Г,Г.
Щодо поточноТ статутноТ дiяльностi I{CY за ocTaHHi 4 мiсяцi - серпень,
вересень, жовтень, листопад 202I року.

3. За,гвердити:

З.1. Положення ВсеукраТнського к.lrубу шнауцерiв ВГО (КСУ).
З.2. Полоrкення Всеукраiнського кrrубу порiд зененхундiв ВГО

(КСУ).
З.З. Положення Всеукраiнського клубу порiд Tep'cpiB типу Буль

Всеукраiнськоi громадськоi органiзацii <Кiнологiчна Спiлка Украiни>.
З.4. Правила мiжнародних змагань з l\4ондьорингу (IPO-MR) ВГО

(кСУ)
3.5. Правила для суддiв з N{ондьорингу (IPO-VIR) ВГО (КСУ).
З.6. По"тrоження з вiдбору фiгуран,гiв для tIроведення змагань з

Мондьорингу (IPO-N4R) КСУ (декоТв).
З.] . По.lIоження про фахiвцiв (суzlдiв та iHcTpyKTopiB) з

N4ондьорингу (IPO-MR) ВГО (КСУ).
3.8. Прави-lrа проведеrrl{я ква:riфiкаtliйrlих змагань КСУ з

N,4ондьорингу I-rII (IPO-MR), раIIг CACIT/CACT.
З.9, Положення про принципи, критерii вiдбору та порядок

формування збiрноi команди Украitrи з N4ондьорингу (IPO-MR) ВГО
(КСУ).

3.10. Нацiональнi Правила робочого тесту для англiйських
мисливських спанiслiв ВГо (КСУ).

З.1 1. Правила виrtробуваrть мисливських собак непрофiльних
порiд по марковано-фарбоваtrому слiду ВГО (КСУ).



З.12, Наriiональнi правила Test d'Aptitudes Naturelles (T.A.N.)
J'ecT на вродженi якостi (ocTpiBrri лягавi) I]ГО (КСУ).

3.13. Правила випробувань Украiнських карпатських гончакiв по
хутровому звiру (заець/лисиця) та оленlо/косулi ВГО (КСУ).

З.|4, Змiни до Статуту Всеукраiнського клубу породи Нiмецький
шпiц ВГО (КСУ)).

З.15. Змiни до Статуту Клубу гонLIих кФарберiв> ВсеукраТнськоI
громаlIськоТ ор ганiзацiТ " Ki нологi чна CIri"lrKa Украiни>.

З.16. Змiни до Положення про iHcTpyKTopiB та судлiв з fiог-Фризбi
та Щог Фризбi Фристайлу в системi ВГО (КСУ).

З.17 . Змiни ло Полоrкення про проведення змагань з Щог-Фризбi
та Щог-Фризбi Фристайлу в системi ВГО (КСУ).

З.lВ. Змirlи до ГIрави.ll г]ровсдеIIIIrr випробуватль/змагань рангу
САСТ (Bt) гrо марковаIlо-фарбоваЕIому слiду для гrрофiльних порiд (6
групи ]\4КФ) ВГО (КСУ>.

3.19. Змiни до Правил проведе}Iня випробувань/змагань по
марковаrrо-фарбованому слiду без супроводу експерта рангу САСТ
(КС/20 / САСТ (КС/40) для профiльних гrорiд (6 група N4КФ) ВГО (КСУ).

З.20. Змiни до Полоrкення гrро вiдбiр спортсменiв з мисливськими
собаками в збiрну команду УкраТни для участi в Чемпiонатi CBiTy, Кубку
Свропи в системi N{КФ л.lrя собак мисливських порiд (HopoBi, лягавi,
ретривери, хорти) ВГО (КСУ).

З.21. Змiни дlо Поло>кення про рейтиrtг собак КСУ <Топ Собака
Року в YKpaTHi>.

З.22. Змiни ло По.ltоження про органiзацiю заходiв в системi КСУ,
а саме:

п,п.2,1 l виклас,I,и у настуlrнiй редакrliТ:
К2. ] ]. Вuсmавкu з ol{peш.ux tlopid (лtонопороdtп, спеъliалiзовсlна,,

клУбна) провоdяп,lься у ра,л4ках м.iэtснароdно| чu rtаъуiоrtально| вuсmавкu. ))

З.2З. Змiни до правил присудження титулiв БЕБI Чемпiон
УкраТни та I]УL{ЕНЯ Чемпiон Украiни, а саме:

Тumул кБЕЫ Чел,tпiоtt Украiнu> - Ukrаiпiап ВаЬу L[/iппеr
Прuсу d эt су €m ь ся з а ул4 о в Lt о lпрuJчl ar! ня :

3 х кКраtцuй БЕБI пороdъL> на ycix НдЦIоНАЛЬНИХ вuсmавках
ксу.

2 х <Кращuй БЕЫ пороdu> rta ycix Л,IDКНДРОДНИХ вuсmавках
ксу

к Краtцъй БЕЫ ВИСТДВКИ) (], 2, 3 лliсъlф rta
по d в iйнuх/по m р iйt пш КъLiв с ькъtх СА С I В ах

кКрашluй БЕЫ ВИСТдВКИ> I лliсце на ycix серm.uфiкаll,tнuх
Bllcп,laBKax КСУ.

Тumул, (ЦУЦЕНЯ Чемпiоtt Украittu> - Ukrаiпiап Puppy Wiппеr
П рuсу d асу €lп ь ся з а ул4 о в Lt о tпрLt ц4 artлlя ;

3 х кКраъце ЦУЦЕrrЯ пороdu> на ycix НДЦIОНДЛЬНИХ
вuспlавка.х КСУ.



2 х <Краъце ЩУItЕНЯ пороdu> на ycix МIЖНДРО!НИХ вuсmавках
ксу

кКраtце ЦУЦЕНЯ ВИСТДВКИ) (1, 2, 3 мiсце) на
по d в iйнuх/по mрiйнuх Kui в с bKt tx С ДС I В ах

кКрасце ЦУЦЕНЯ ВИСТДВКИD 1 лliсце на ycix
с ер mъtфl iKa,ml шх BLtc l11,a,BKa,x КС У.

З.24. Змiн до Племiнного Пололtення КСУ, а саме:
!оповttuпtu перелiк обов'язt{овLtх mесmiв dля окрел4uх порid у

lоdаmку do Племiltлlоzо Полоэюення КСУ, а сал4е:
02 Роmвейлер - IОвенiльнuй Паралiч Горmанi - JLPP
02 Росiйськuй Чорнuй Тер'ср - Ювенiльrшй Паралiч Горmанi -

JLPP
09 Мопс - Некроmuчнuй Менiнzоенцефалim Мопсiв - PDE/NME
(die dля Bcix прuплоdiв, нароdэюенl,tх на mерumорii' Украiнu з

01.03.2022 р )
з.25. Рiшення Сертифiкатно-виставковоi KoMioii КСУ вiд

0|,|2.2021 про винесення догани Головi правлiння Хtитомирського
обласного осерелку ВсеукраТнськоТ громадськоТ оргаrriзацiТ <Кiнологiчна
Спiлка УкраТни>> <Полiсся> (ла"rri за текстом- Осередок КСУ)
Па'гинському Б.С. за ненаJIе>ttний рiвегrь проведення виставки собак ycix
порiд рангу САС 12.09.2021 в м. }Китомир (орr,анiзатор Осерелок КСУ),
шlо вiдttовiдrrо ло Положення про оргаrriзацirо заходiв в системi ВГО
(КСУ) с публiчr{им зоотехнiчним заходом, метою якого с оцiнка якостi
поголiв'я чистопородних собак, а не розвага публiки.

З.26. Рiшення СертифiкатlIо-вис,гавковоТ KoMiciT КСУ вiд
0|.12.2021 про забороrrу TepMiHoM rla 1 piK tIленам КСУ Чернiчко Галинi
Олександрiвrri, яка перебувае на облiку в КЦ-1 КСУ та Василькевичу
Роману участi у заходах КСУ (виставках/спортивних та iнших змаганнях)
у якостi експонеIIтiв чи хендлерiв за порушення п.п. 5 .|2,7.|,7.5 Кодексу
Етики ксу, а саме занадто емоцiйrrу та образливу поведiнку пiд час
вказаноТ виставки та публiкацiТ у соцiальних мережах, якi набули
шИрокого rIегатиI}ного мiя<народного розгоJIосу та наIпкодили репутацiТ
украТнських виставок,га iмiджу КСУ у цiлому.

З.2] . Графiк виставок КСУ на 2022 piK.

4, Вирiшили:

4.З. Задовольнити клопотання KoMicii iз спорту i робочих якостей
(мисливське собакiвництво) КСУ та заборонити визнавати результати
Заходiв, проведених органiзацiями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на
територiТ Украiни чи поза iT межами, i якi не входять до складу КСУ, та
здiйснювати обмiн будь-яких документiв, що стосуються спорту i
робочих якостей (мисливське собакiвництво), виданих цими
ОРГанiзацiями (щодо легалiзацiТ через Украiну дипломiв сумнiвного
походження та щодо суворого виконання регламентiв МКФ).



Ide рiшення Президii КСУ довести до вiдома осередкiв КСУ та
Комп'ютерного центру КСУ.

4,4. Задовiльнити клопотання KoMiciT iз спорту i робочих якостей
(мисливське собакiвництво) КСУ та ввести нову категорiю та створити
нову пiдкомiсiю кРетривери-трайли>>.

4.5. Задовольнити клопотання KoMiciT iз спорту i робочих якостей
(мисливське собакiвниrцгво) КСУ та провести офirдiйний ceMiHap для
суддiв з робочих якостей собак порiд ретривери i переатестацiю для
ЧИнних cy/llliB або тих, rцо бажають здобути нову категорiю. Суддi, що не
проЙдуть переатестацirо, залишаються на здобутих категорiях без
можливостi здiйснIовати суддiвство по трайлам.

4.6. Щовести до вiдома керiвникiв осередкiв КСУ iнформацiю про
вiдсутrriсть заперечень щодо повторного вступу до членiв ВГО кКСУ>
осiб, якi були примусово виключенi:

- Щенисенко НаталiТ Воlтодимирiвни, якого вона була
позбавлеrrа Рiшенням ПрезидiТ КСУ вiд 17 ,\2.2020, та iT долучання до
кiнологiчноТ дiяльностi у порядку, передбаченому статутом КСУ
(зокрема, племitlноТ, суддiвськоi, виставковоТ дiяльrrостi) за погодженням
з Харкiвським об.llасним осерелком <Харкiвський племiнний центр
собакiвництва)) ВсеукраItтськоТ громадськоТ органiзацiТ <Кiнологiчна
Спiлка Украiни>.

- )tмурка Iгоря Васильовича, якого BiH буu позбавлений
Рiшенням ПрезидiТ КСУ вiд 02.0З .2021, та його долучання до кiнологiчноТ
дiяльностi у порядку, передбаченому статутом КСУ (зокрема, племiнноТ,
суддiвськоТ, виставковоi дiяльностi).

4.I|. Позбавити членства в КСУ:
- Голоту Вiталiя Миколайовича, члена КСУ, який перебувае на

облiку у Щнiпровському РО м. Кисва (В.I.П. КЛАБ), що автоматично
тягне за собою позбавлення лiцензii суддi КСУ з робочих якостеЙ
Mondioring; ВFVYТ, за грубе порушення п. З.2 Кодексу Етики КСУ та п.
5.7 статуту КСУ завдання репутацii КСУ свосю дiяльнiстю суттевоi
ШКОДи i порушення кiнологiчноТ етики та заг€шьновизнаних етичних
норм, а саме: за самовiльну реестрацiю тiм-лiдером збiрноi команди
Украiни на Чемпiонатi CBiTy з Мондьорингу МкФ 06-10.10.2021 в м.
Pecica, Румунiя у Bepecнi 2021 року та надання неправдивоi iнформацii в
оргкомiтет Чемпiонату CBiTy з Мондьорингу МКФ про своi
Повноваження; за надання неправдивоi iнформацiТ протягом 2020_202l
pokiB про кваJliфiкацiю декоя Ксу евгена Ляшова (пiдробка дозволу на
участь у заходi вiд iMeHi голови Щнiпровського РО м. Киева (В.I.П.
КЛАБ) Мазуренко Т.В.) та про те, що Ляшов С. може виступати декоем
на заходах з Мондъорингу в Австрii, Чехii та iнших краIнах.



У зв'язку з цим, звернутися до Головного Офiсу МКФ iз
проханням опублiкувати Щиркуляр МКФ iз вiдповiдною iнформацiею та

розiслати його yciM клубам - членам та контрактним партнерам МКФ.
- Ляшова евгена Михайловича, члена КСУ, який перебувае на

облiку у Щнiпровському РО м. Кисва (В.I.П. КЛАБ), що автоматично
тягне за собою позбавлення звання помiчника суддi в захисному
роздiлi/декоя (Mondioring) за грубе порушення п. 3.2 Кодексу Етики КСУ
та п. 5.7 статуту КСУ, завдання репутацii КСУ своею дiяльнiстю суттсвоi
шкоДи i порушення кiнологiчноТ етики та загаJIьновизнаних етичних
норм, а саме пiдробку iнформацii про свою квалiфiкацiю та участъ у
заходах за кордоном без дозволу КСУ.

У зв'язку з цим, звернутися до Головного Офiсу МКФ iз
проханням опублiкувати Щиркуляр МКФ iз вiдповiдною iнформацiсю та
розiслати його yciM клубам - членам та контрактним партнерам МКФ.

4.|З. Скасувати категорiю <Суддя КСУ з правом суддiвства тiльки
на мiських виставках i племiнних оглядах в YKpaiHi>.

Чинним суддям, що вже мають лiцензiю Судд" КСУ з правом
суддiвства тiльки на мiських виставках i племiнних оглядах в YKpaiHi,
пройти переатестацiю на наступному атестацiйному засiданнi
Квалiфiкацiйноi KoMicii КСУ з екстер'еру з метою пiдвищення
квалiфiкацii та присвоення звання суддi КСУ рангу САС - нацiональний
суддя по окремих породах.

.Що заяви необхiдно додати клопотання осередку КСУ, в якому
суддя перебувае на облiку та копiю членського квитка з вiдмiткою про
сплату членських BHecKiB за202|-2022 роки.

Президент
Всеукраiнськоi громадськоi
органiзацii
<<Кiнологiчца Спiлка Украiни>> Георгiй ОНIIЦЕНКО


