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1. Загальні положення  

 

1.1. Основними завданнями клубу любителів котів «Оскар» є виховання 

гуманного та відповідального відношення до кішки, як до частини живої 

природи; об’єднання власників племінних кішок та  сприяння розведенню 

кішок різних порід у відповідності до міжнародних правил розведення кішок 

та вимог санітарії і ветеринарії; вдосконалення та підвищення якості тварин 

визнаних порід та виведення порід і варіантів забарвлень; популяризація 

серед населення кращих типів та порід кішок методом проведення рекламних 

та оціночних виставок; надання кваліфікованої допомоги та консультацій 

щодо придбання, утримання та годування кішки; вивчення та пропаганда 

досягнень вітчизняної та світової культури у галузях генетики, селекції та 

догляду за кішками; зміцнення контактів з Українськими та міжнародними 

фелінологічними організаціями; сприяння професійному розвитку, 

підвищенню кваліфікації, здійсненню освітніх та навчальних програм і 

проектів для фахівців-членів КЛК «Оскар». 

1.2. Племінна робота здійснюється заводчиками клубу, під контролем та при 

сприянні консультативної допомоги з боку Племінної комісії клубу, у 

відповідності до Положення, правил Міжнародної фелінологічної організації 

(WCF), керуючись стандартами порід кішок за наступними напрямками: 

 Розведення визнаних порід кішок, які мають родоводи; 

 Розведення мало чисельних порід кішок, які мають неповні документи 

про походження. 

 Виведення нових порід і варіантів забарвлення кішок. 

1. 3.  Внесення доповнень та змін в Положення здійснюється спільно: 

Головою клубу та Племінною комісією клубу. 

 

2. Керівництво племінною роботою. 

 

2.1. Племінну роботу здійснює Племінна комісія клубу ( далі – ПК). 

       Члени ПК клубу: 

 Порода PER/EXO – Кєдрєновська Людмила; 

 Порода MCO – Грішков Денис; 

 Порода SFS/SFL, SFS71/SFL71 – Шнурова Юлія; 

 Порода BEN – Кононенко Альона; 

 Порода ABY – Більчук Маргарита; 

 Порода SIA/OSH – Арнаутова Ірина; 

 Порода DSX/SPH – Тарасова Маріанна. 

2.2. Завданнями ПК клубу є: 

 Ведення роботи у відповідності до  даного Положення , Правил 

проведення виставок та стандартів порід WCF; 

 Розробка програм племінного розведення і їх аналіз; 

 Підбір пар та відбір племінних кішок; 



 2 

 Укладання та публікація щорічного переліку племінних котів; 

 Професійне ведення племінних книг: Головної та Експериментальної; 

 Реєстрація кішок у племінних книгах;  

 Видача документів про походження; 

 Розробка положень по окремим напрямкам племінної роботи та єдиних 

зразків бланків. 

 Реєстрація виставкових дипломів та видача сертифікатів на отримання 

титулу. 

2.3. Роботою ПК клубу керує Голова клубу. 

2.4. Веденням племінних книг та оформленням документів займається 

Голова клубу. 

 

3. Племінні книги. 

 

3.1. Метою ведення племінних книг є накопичення відомостей про племінних 

тварин клубу. 

3.2.В клубі ведуться племінні книги: 

 Головна (LO); 

 Експериментальна (RIEX); 

 Книга виводків. 

3.3. В Головну племінну книгу записують тварин, які мають чистопородне 

походження у 4-Х поколіннях. 

3.4. В Експериментальну племінну книгу записують тварин: 

 Які ведуть своє походження від міжпородного схрещування; 

 Від  племінних тварин без родоводу ( сертифікат, реєстраційна карта); 

 Які не відповідають умовам основної племінної книги; 

 Які отримали на виставці «відмінно» у класі новачків; 

 Нові варіанти породних груп. 

3.5. В племінні книги не можуть бути записані тварини: 

 Які не відповідають вимогам положення; 

 Батьки або один з батьків не були допущені до розведення у наслідок 

прояву генетичних дефектів; 

 Кошенята, які мають відхилення, отримують родовід з приміткою: «без 

права племінного розведення». 

3.6. Племінні книги ведуться клубом на державній мові або на двох мовах 

(українська та англійська). 

3.7. Імена імпортованих кішок як з країн СНД,  Європи та США записуються 

на мові оригіналу. 

  

4. Племінна приналежність.  

 

4.1. Розведення кішок організовується  таким чином, щоб кожен розплідник 

клубу, а також власники-заводчики володіли породистими, здоровими 

кішками, які відповідають світовим породним стандартам. 



 3 

4.2.Оцінка племінної приналежності кішок, їх відбір за ознаками міцності 

здоров’я та підбір пар -  основна мета племінної роботи. Оцінка здійснюється 

у відповідності до екстер’єрного типу, походження та потомству. 

4.3. До племінного розведення допускаються фізично та психічно здорові, 

вакциновані тварини не молодше 12 місяців і не старше 8 років. 

Відповідальний за племінне розведення клубу має право скоротити терміни 

племінної діяльності тварин в залежності від стану їх здоров’я  або збільшити 

їх у зв’язку з високим племінним рівнем та цінністю для даної породи. 

4.4. Племінними тваринами є коти та кішки, які: 

 Відповідають вимогам стандарту за екстер’єрним типом;  

 Здатні народжувати племінне потомство з відмінною спадковістю; 

 Відповідають ветеринарним вимогам. 

 Занесені в племінну книгу. 

4.5. Екстер’єр та відповідність породним вимогам тварини оцінюється на 

виставках експертами-фелінологами. Дійсними є оцінки від експертів, 

отримані на виставках, які мають реєстрацію WCF або від експертів, які 

мають ліцензію  WCF.  

При визначенні племінної приналежності враховується оцінка, яка була 

отримана на останній виставці:   

 Оцінка «відмінно» («EX 1»), яка отримана в класі молодих або новачків 

на виставці , дає право на використання в племінній роботі протягом 

шести місяців.  

 У відкритому класі (CAC*2 без закриття титулу «Чемпіон Породи»).  

Ця оцінка є дійсною на протязі одного року, в подальшому вона 

повинна бути підтверджена на виставці.  

 Племінні тварини за екстер’єрним типом повинні мати оцінку:  коти  - 

не нижче «САСIB*3», кішки – не нижче «CAC*3», що  

підтверджується Титульним Сертифікатом («Чемпіон породи» (для 

кішки)/ «Міжнародний Чемпіон» (для кота)).  

 Племінні тварини (коти та кішки)  повинні підтверджувати свої оцінки 

на виставках щороку. Право не підтверджувати оцінку має тварина у 

віці 8 років і старше.  

 Оцінка «відмінно» («EX 1»), яка отримана від експерта-фелінолога 

у клубі дає право на одне парування. 

При отриманні нижчих оцінок, ПК клубу має право вирішувати питання про 

пробні парування з врахуванням родоводів кішок ( 3 пробні спарювання за 

умови, що кошенята від таких парувань отримують оцінки на виставках не 

нижче «Відмінно» та «Дуже добре». При цьому видається родовід  

Експериментальної племінної книги). 

4.6. Вирішальним фактором про прийняття (або виключення) тварини в 

племінну програму розплідника, який входить до складі клубу, є рішення 

клубного фелінолога. Фелінолог клубу має право, спираючись на стандарти 

породи, відмовити  у племінній приналежності тварини без подальшого 
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допуску до племінної роботи. Данні правила розповсюджуються  на умови 

вступу до клубу.   

4.7. Якість потомства визначається на основі оцінок, які отримали кошенята 

на виставках у класі «Кошенят» чи «Виводок». При цьому враховується вища 

оцінка, яка отримана протягом одного року. Не менше половини всіх 

кошенят повинні мати оцінку «відмінно». 

4.8. Племінна тварина повинна відповідати стандартам, бути здоровою, без 

екто- та ендопаразитів. 

4.9. Тварина, яка не відповідає вище зазначеним вимогам, племінною не 

вважається. Кожен випадок, отриманий від парування такої тварини 

обговорюється на засіданні ПК клубу. Кошенята, які народились у наслідок 

такого парування, отримують свідоцтво про походження з приміткою «без 

права племінного розведення». 

4.10. Підставою для видачі направлення на спарювання  є: 

 Родовід  ( не менше ніж чотири ряди предків); 

 Оцінка у відкритому класі : для кота не нижче «In.CH», для кішки – не 

нижче «CH». 

 Зареєстрований розплідник. 

4.11. Допуск  тварин до племінної роботи може бути припинений в будь який 

момент ПК, якщо при огляді виводку помічені  вади, які призвели до 

виключення з племінної роботи, а саме: 

 Сильний перекус або недокус (більше 3-х мм.); 

 Сильна аномалія положення зубів та щелепи; 

 Сильне утворення кілець в кольорі очей; 

 «Вузол» або «залом» на хвості, інші деформації скелету; 

 Порушення скелету вродженого характеру («вовча паща», 

полідактилія, дисплазія, зрощування); 

 Крипторхізм ( старше 12 місяців); 

 Глухота, сліпота, косоокість, аномалії повік, «риб’яче око»; 

 Косметичні хірургічні втручання для приховання вад.  

4.12. Обмеження племінної приналежності запроваджуються, якщо у 

племінного кота або племінної кішки виявлені наступні недоліки: 

 Легкий недокус або перекус ( до 2-х мм.); 

 Легкі аномалії у зубній системі; 

 Легке кільце у кольорі очей; 

 Легке відхилення від стандартів кольору очей; 

 Провисаючий хребет; 

 Легке викривлення хвоста; 

 Схильність до косоокості; 

 Легкий відступ від стандартів кольору. 

Якщо вищезазначені недоліки спостерігаються від трьох різних партнерів, то 

племінні тварина дискваліфікується і до розведення не допускається. 

 

5. Парування. 
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5.1. Загальні вимоги. 

5.1.1. Для отримання життєздатного покоління від однієї кішки допускається 

отримати трьох виводків на протязі двох років при перерві між родами 

та черговим спарюванням не менше ніж 4-ри місяці. На інші виводки 

документи не видаються і такі спарювання вважаються незапланованими. 

Мінімальна перерва між абортами, загибеллю кошенят та черговим 

паруванням складає 2 місяці. Коти можуть   мати не більше ніж 25 виводків в 

рік при перерві між паруваннями не менше 10 днів. ПК має право відхилити 

строки парування, спираючись на стан здоров’я тварин. 

5.1.2. В окремих випадках, з метою збереження здоров’я кішки при появі у 

неї гормональних порушень, ПК за рекомендацією ветеринарного лікаря  

може дозволити зменшення терміну між народженням кошенят і наступним 

спарювання до 2-х місяців.  

5.1.3. Не допускається самовільне спарювання між близькими родичами 

(батько-донька, брат-сестра). Дозвіл на близький інбридинг дає ПК. 

5.1.4. Власник кішки має право на безкоштовну консультацію фелінолога 

клубу з приводу підбору пари до своєї племінної тварини. Ця консультація 

несе виключно рекомендаційний характер.  

5.1.5. Питання про доречність міжпородних парувань при роботі з 

експериментальними породами та окрасами вирішує тільки ПК клубу на 

основі подання власником  розгорнутої племінної програми розплідника, у 

якому проводиться експериментальна робота над виведенням нової породи 

або нового окрасу. Власник такої експериментальної лінії у розпліднику 

обов’язково повинен мати сертифікат про проходження фелінологічних 

курсів з поглибленим вивченням генетики та породних особливостей. 

5.1.6. Власник кішки може самостійно вибирати племінного кота для 

спарювання за умови, якщо кіт зареєстрований у племінній книзі клубу WCF. 

Спарювання з тваринами, які зареєстровані у інших системах, відбувається 

тільки з дозволу ПК клубу. 

5.1.7. ПК дає дозвіл на спарювання або обґрунтовує свою відмову. Власник 

кішки на протязі 3-х днів повідомляє клуб про дату парування. 

5.1.8. При дозволі на парування видається «Направлення на спарювання».  

5.1.9. В одну тічку кішка може паруватись тільки з одним котом. 

5.1.10. Власник кішки має право пропустити парування та отримати інше 

направлення у випадках: 

 Незадовільного стану здоров’я кота; 

 Незаплідненого парування. 

5.1.11. Для отримання дозволу  на парування з котом з іншого клубу 

необхідно надати у ПК копію родоводу, копії оцінок та титульних 

сертифікатів. При порушенні даного пункту парування вважається не 

дійсним та виводок не активується. 

5.1.12. Власники племінних тварин не повинні допускати випадкових 

парувань. 
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5.1.13. Недотримання умов парування призводить до порушення Положення 

про Племінну роботу клубу, внаслідок чого Голова клубу має право 

відмовити у видачі будь-яких документів про походження кошенят. При 

повторному порушенні Власник тварини може бути виключений з клубу без 

повернення йому коштів, раніше внесених на рахунок членських річних 

внесків. 

5.2. Підготовка тварин до парування. Необхідні документи. 

5.2.1. Власник кішки отримує в клубі «Направлення на парування». 

Направлення виписується до парування і, за необхідністю, вказується термін 

його дії. При відсутності вказаного терміну «Направлення» є дійсним 

протягом 3-х місяців. 

5.2.2. Власник кішки надає власнику кота наступні документи: 

 «Направлення на спарювання» ( з відміткою про те відбулось 

спарювання чи ні) з підписом Голови ПК та печаткою клубу; 

 Ветеринарну довідку про стан здоров’я тварини або ветеринарний 

паспорт з обов’язковими щепленнями; 

 «Акт про спарювання та огляд виводку»; 

 «Договір про спарювання» (за необхідністю). 

5.2.3. «Направлення на спарювання» залишається у Власника кота і здається 

в клуб на момент реєстрації виводку. «Акт про спарювання та огляд 

виводку» підписується Власником кота та повертається Власнику кішки. Під 

час реєстрації виводку цей «Акт» Власник кішки передає фелінологу клубу 

для оформлення документів. При недотриманні даного пункту клуб не несе 

відповідальність за наслідки спарювання та розрахунок за спарювання. 

5.2.4. Кішка привозиться до кота на 1-3 день тічки.  

5.2.5. Обидва Власника надають один одному ветеринарні паспорти своїх 

тварин. Обов’язкові щеплення повинні бути зроблені не пізніше, ніж за 1 

місяць до спарювання. 

5.2.6. Дегельмінтизація кішки має бути проведена за 2 тижні до спарювання. 

На передніх лапах повинні бути підрізані кігті. Дегельмінтизація  кота 

здійснюється в плановому порядку на протязі року. 

5.2.7. Власники тварин мають право вимагати один від одного надання 

ветеринарної довідки про стан здоров’я тварин, яка датована не пізніше п’яти 

днів до спарювання або результатів додаткових обстежень на захворювання, 

які не підлягають вакцинації, а також на можливість бути носієм FeLV 

(вірусної лейкемії кішок), FIV (котячого імунодефіциту), FIP (інфекційного 

перитоніту) та PKD (УЗД на полікістоз нирок). Обстеження тварин повинне 

бути проведене не раніше, ніж за 2 місяця до спарювання. Тваринам, які 

знаходяться влітку на вільному вигули, рекомендується здати аналізи на 

токсоплазмоз та мікоплазмоз. Власники, які не користуються цією 

можливістю, втрачають право на пред’явлення претензій один до одного у 

випадку захворювання партнерів після спарювання. 

5.2.8. Власник кота має право відмовити у спарювання при відсутності 

документів на спарювання; при  ознаках хвороби кішки; при наявності у 
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кішки зовнішніх паразитів або підозрі на захворювання шкіри;  при 

непідстрижених кігтях у кішки; при доставці кішки без попередження. 

5.2.9. Власник кота  зобов’язаний створити оптимальні умови для 

спарювання, забезпечити утримання, догляд, годування кішки. Приміщення, 

в якому відбувається спарювання,  має бути чисте та тепле, по можливості 

ізольоване. Власник кота повинен слідкувати, щоб кішка не змогла 

вистрибнути та втекти ( у двері або вікно). 

5.2.10. Власник кота зобов’язаний проконтролювати спарювання та 

переконатись, що спарювання відбулось  неодноразово та відповідним 

чином.  

5.2.11. Відповідальність за спарювання, яке відбулось без «Направлення на 

спарювання», без підписаного обома власниками «Договору про 

спарювання», при відсутності родоводу у партнера по спарюванню, при 

відсутності ветеринарного паспорту у одного з партнерів, лягає на самих 

Власників. Претензії обох сторін регулюються ними самостійно, в 

договірному або встановленому законом порядку. 

5.2.12. У виключних випадках, якщо відсутнє «Направлення на спарювання», 

однак потрібно терміново парувати кішку, необхідно отримати усний дозвіл 

Голови ПК. Після погодження з власником кота, «Направлення» 

оформлюється у найближчий день в клубі та передається йому Власником 

кішки. 

5.2.13. Окрім всіх вище перелічених документів, Власник  привозить харчі на 

період перебування кішки на території кота, лоток.  

5.2.14. Після спарювання Власник кота робить необхідний запис про 

спарювання, яке відбулось в «Направленні» ( для передачі в свій клуб), та в 

«Акті», який забирає Власник кішки для запису огляду виводка під час 

реєстрації кошенят в своєму клубі. 

5.2.15. Власник кота має право оглянути кішку через 30 днів після 

спарювання та оглянути виводок в будь який час після народження кошенят. 

5.3. Умови розрахунку за спарювання. 

5.3.1. Всі договірні умови взаєморозрахунку за спарювання оговорюються 

власниками та укладаються в «Договорі про спарювання». Заповнення 

бланку Договору відбувається зразу після закінчення спарювання, в момент 

передачі кішки її Власнику. 

5.3.2. Умови розрахунку за спарювання можуть бути: 

 Розрахунок за грошову винагороду. Визначена Власником кота 

договірна ціна за спарювання, яка виплачується Власником кішки в 

день доставки її до кота. В такому випадку Власник кота не має право 

на аліментне кошеня. 

 Розрахунок кошенятами. В такому випадку Власник кішки залишає 

Власнику кота грошову заставу, яка повертається в обмін на аліментне 

кошеня.  

1) У випадку народження виводку чисельністю більше 3-х кошенят Власник 

кота має право вибору, визначається вибір не пізніше дня реєстрації ( або 

під час реєстрації) та забирає саме це кошеня не пізніше 13-тижневого 
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віку. У випадку, якщо породний рівень кішки вищий ( визначається 

наявністю титулів), то Власник кішки залишає краще кошеня, а власник 

кота вибирає кошеня серед тих, які лишились. 

2) У випадку народження всього одного кошеня, Власник кота отримує від 

Власника кішки грошову винагороду в розмірі 1/3 суми вартості кошеня ( 

середня вартість кошеня визначається заводчиком та вказується у договорі 

на момент його укладання). 

3) У випадку народження двох кошенят, Власник кота отримує від Власника 

кішки грошову винагороду в розмірі 1/3 суми вартості двох кошенят 

(середня вартість кошеня визначається заводчиком та вказується у 

договорі на момент його укладання). 

 При використанні котів, які зареєстровані в інших клубах WCF або 

інших фелінологічних систем, розрахунок за спарювання відбувається 

у відповідності до правил, визначених в клубі членства Власника кота 

та зазначаються в «Договорі про спарювання».  

5.3.3. У випадку, якщо кішка не завагітніла, а спарювання було оплачене, 

відбувається повторне безкоштовне спарювання або повертається 75% 

вартості спарювання. У випадку, якщо і це спарювання не дало результатів, 

Власнику кішки повертається 50% вартості спарювання.  

5.3.4. У випадку невдалого спарювання, доказом невдалого може бути 

повторна тічка, відсутність вагітності.  Власник кішки зобов’язаний надати 

можливість Власнику кота оглянуть кішку не пізніше 60-денного терміну з 

моменту спарювання. 

 

6. Реєстрація виводку.  

 

6.1. Власник кішки, яка народила, зобов’язаний протягом 6-ти днів 

повідомити Власника кота та ПК клубу. У випадку затримки  з провини 

заводчика більше ніж на 7 днів, виводок не реєструється і документи не 

видаються. 

6.2. Актіровка здійснюється всього виводку. Кошенята з одного виводку 

отримують прізвиська на одну літеру алфавіту в наступному порядку:  

 - єдиний алфавіт на весь розплідник (по порядку букв в латинському 

алфавіті AZ; в зворотному порядку ZA);  

 - свій алфавіт у кожної племінної кішки (по порядку букв в латинському 

алфавіті AZ ; в зворотному порядку ZA);  

Прізвиська кошенятам дає заводчик, використовуючи латинський алфавіт. 

Повне ім'я кошеняти не повинно перевищувати 45 символів, включаючи 

пробіли та приставку імені розплідника. 

6.3. У випадку загибелі кошенят до моменту актіровки заводчик зобов’язаний 

повідомити про їх загибель в триденний термін. 

6.4. Перша актіровка здійснюється керівником розплідника, при умовах, які 

відповідають пп. 6.11 Племінного положення. Заповнений  бланк «Акту 

реєстрації виводка» подається до клубу на момент виповнення кошенятам 2 

тижнів.  Друга актіровка проводиться з 72 дня від народження кошенят 
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тільки в клубі, де зареєстрована   кішка. Результати актіровки заносяться в 

Книгу виводків і на підставі цього запису та «Акту про спарювання» 

оформлюється «Первинний родовід». «Первинний родовід» на руки 

заводчику видається не раніше, ніж виводку виповниться 3 місяці. 

6.5. Кошенята з різноманітними фізичними вадами піддаються евтаназії після 

огляду ветеринарним лікарем. У актіровці вказуються всі вади.  

6.6.   Спарювання , результатом яких є вади не повинні повторюватись. При 

триразовому повторенні одних і тих самих вад у виводків кішки при 

спарюваннях з різними котами, кішка виходить з розведення (аналогічно 

розглядається и у випадку з котом). 

6.7. Кошенята, які вирощуються у незадовільних умовах, хворі, недоглянуті, 

з ознаками дистрофії, з шкіряними паразитами не актируються до моменту 

відновлення їх стану здоров’я та набуття нормальної кондиції. 

6.8. Особи, які мають на меті придбати кошеня, укладають «Договір про 

продаж». Клуб не впливає на  цінову політику розплідника та розрахунок 

продавця та покупця. 

6.9. За правильність та достовірність  актіровки (забарвлень кошенят, 

породній приналежності, породних якостей) несе відповідальність власник 

розплідника  (за умови самостійної актіровки пп. 6.11). 

6.10. На кошенят, які не пред'явлені  до обстеження, племінні документи 

не оформлюються і претензії з цього питання не розглядаються. 

6.11. Самостійна актіровка виводку можлива заводчиком за наступних умов: 

 Заводчик має зареєстрований у WCF розплідник; 

 Має дозвіл клубу на проведення самостійної актіровки ( не меньше 3-х 

років племінної діяльності розплідника); 

 Володіє знаннями стандартів, генетики. Закінчив фелінологічні курси 

WCF, має звання заводчика-фелінолога, закріплене сертифікатом; 

 Оновлює фелінологічний рівень знань на фелінологічних курсах 

(семінарах) раз на два/три роки; 

 Володіє знаннями виставочних правил WCF. Регулярно приймає участь 

у Національних/Міжнародних виставках з тваринами, які народжені та 

вирощені у розпліднику. 

6.12. За Рішенням Генеральної  Асамблеї WCF 2008 р. забороняється 

відлучати від матері кошенят раніше 12-тижневого віку. При порушенні 

даного пункту з власника розплідника стягується штраф. При 

повторному порушенні – сертифікат на фелінологічну діяльність 

розплідника анулюється, власник розплідника виключається з членів 

клубу.  

 

7. Видача документів про походження. 

 

7. 1. Первинний родовід. 

7.1.1 Заводчик після актіровки виводку отримує в клубі «Первинний родовід» 

на кожне кошеня, у якому відображені: прізвисько, дата народження, порода, 
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стать, забарвлення, три покоління предків,  П.І Заводчика, назва розплідника, 

місце проживання та контакти Заводчика.  Заводчик при отриманні 

реєстраційної картки на кошенят завіряє своїм підписом правильність та 

достовірність занесених у неї відомостей. 

7.1.2. Номер «Первинного родоводу» присвоюється Головою ПК Клубу при 

реєстрації виводку у «Книгу виводків». Реєстраційний номер є 

індивідуальним для кожного кошеня та має з співпадати з  номером 

основного чотирьох колінного родоводу.  

7.1.3. Усі «Первинні родоводи» видаються з приміткою «not for breeding» та є 

обов’язковими при переоформленні на основний чотирьох колінний родовід. 

7.1.4. Власник кішки оплачує бланки «Первинних родоводів» на кошенят за 

розцінками клубу. Виклик фелінолога до дому оплачується окремо.  

7.1.4. «Первинний родовід» не дає права на племінне використання тварини і 

не пізніше одного року після видачі підлягає обміну на чотирьох колінний 

родовід. 

7.1.5. Зміна племінного класу можлива тільки при умові оформлення 

чотирьох колінного родоводу. 

7.1.6. «Первинний родовід» не може бути переданий особам, які  

займаються племінним розведенням тварин;  особам, які проживають за 

межами України;  особам, які  тимчасово перетинають кордон Украйни 

з твариною; особам, які надають кур’єрські послуги з перевезення 

тварин. У таких випадках обов’язковим є оформлення основного 

чотирьох колінного родоводу.  

7.1.7.  «Первинний родовід» є внутрішнім документом КЛК «Оскар». Жоден 

інший клуб або фізична особа не має право оформлювати родовід або 

породний сертифікат на основі «Первинного родоводу». 

7.2. Родовід. 

7.2.1. Підставою для оформлення родоводу є «Первинний родовід». 

7.2.2. У випадку втрати родоводу, укладається заява про втрату і за рішенням 

ПК видається дублікат ( з оплатою у подвійному тарифі).  

7.2.3. Родовід Головної Племінної книги засвідчує наявність 4-х повних рядів 

предків і є єдиним підтвердженням чистопородності тварини. Кожна 

тварина, занесена до Племінної книги, отримує родовід з номером Головної 

Племінної книги (LO). 

7.2.4. Тварина експериментальної (невизнаної породи/окрасу), яка занесена 

до Експериментальної племінної книги, отримує родовід з номером 

Експериментальної племінної книги (RIEX). 

7.2.5. Кошенята з  вродженими дефектами, яка призведуть до дискваліфікації 

на виставках, отримують родовід з відміткою «без права племінного 

розведення» і підлягають кастрації або стерилізації. 

7.2.6. Кошенята, які народились у наслідок спарювання кота та кішки порід 

одного типу, але з різною довжиною шерсті: - персидська та екзотична; - 

сіамська та балінезійська; - абіссинська та сомалі; шотландська 

короткошерста та шотландська довгошерста і успадкували проміжний 

варіант довжини шерсті,  отримують документи з додаванням індексу VAR. 
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7.2.7. Кошенята нестандартних забарвлень отримують документи з 

додаванням до номеру забарвлення індексу PER x, BRI x і т.п. Парування 

тварин різних порід за виключенням орієнтальних/сіамських та 

перерахованих в пункті 7.2.6., здійснюється тільки зі згоди ПК та з видачею 

«Первинного родоводу» і родоводу Експериментальної племінної книги. 

7.2.8. Родоводи оформлюються в клубі та вміщують інформацію про тварину 

– прізвисько, породу, забарвлення, стать , дату народження, прізвище 

заводчика, прізвище нового власника, а також дані про чотири ряди предків з 

їх прізвиськами, кодами порід та забарвлень, титулами, номерами родоводів 

перших трьох рядів предків. Правильність заповнення родоводу завіряється 

печаткою Голови Племінної комісії.  

7.2.9. Усі видані Родоводи повинні бути з номерними Голограмами WCF. 

7.2.10. Прізвиська та титули предків, а також всі літерні позначки родоводів 

вписуються шрифтом та на мові оригіналу. Усі титули, звання, розплідники, 

номери реєстрацій інших клубі та систем зберігаються. Назви порід та 

забарвлень записуються у відповідності до  EMS-кодів WCF. 

7.2.11. Після оформлення родоводу встановлені для кошенят прізвиська 

змінам не підлягають. 

7.2.12. Родовід є офіційним документом. Закреслення та виправлення без 

дозволу ПК роблять її недійсною.  

7.2.13. Родовід заповнюється українською та англійською мовами. Назва 

породи, окрас, прізвище заводчика і власника, прізвисько тварини ТІЛЬКИ 

латинськими літерами. Дані про предків переносяться з родоводів батьків в 

чіткій відповідності з оригіналами (політерно). 

7.2.14. Підставою для внесення змін у родовід щодо коректного  

окрасу/кольору очей є надання у ПК клубу оціночних описів, отриманих від 

двох експертів на виставках WCF при досягненні кошенятами 8-місячного 

віку. 

7.3. У випадку дарування, перепродажу тварини, її власник у семиденний 

термін зобов’язаний  повідомити клуб та надати точні відомості про нове 

місцезнаходження тварини та оформити Трансфер. 

7.4. При передачі кошенят новим власникам заводчик зобов'язаний підписати 

«Договір передачі прав власності» та оформити Трансфер, у якому зазначене 

П.І. нового власника; його місце проживання;  контакти клубу в якому буде 

зареєстрована тварина. 

7.5. У випадку придбання нової тварини, член клубу повідомляє про це в 

клуб та надає копію родоводу, яка видана тим клубом, де була зареєстрована 

тварина. 

7.6. Забороняється продавати кошенят BREED та SHOW класу  без чотирьох 

колінного родоводу. 

7.7. Тварини BREED та SHOW класу, продані у розведення новим власникам,  

які не мають  досвіду фелінологічної роботи ,   до моменту отримання титулу 

Чемпіон Породи  (для кота або кішки) або першого виводку (для кішки), 

залишаються на обліку у КЛК «Оскар». 
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7.8. Тваринам, що не призначені для подальшої племінної роботи, видається 

родовід без реєстраційних номерів предків - «not for breeding»» та не 

допускаються до племінної роботи. Тварини класу PET передаються новим 

власникам тільки кастрованими або на умові кастрації, терміни якої 

фіксуються у Договорі передачі прав власності на тварину. 

7.9. Термін виготовлення родоводу – два тижні з дня надходження заявки до 

ПК клубу, при умові відсутності питань до інформації, що міститься у 

«Первинному родоводі». 

7.10. Продаж кошенят з родоводами КЛК «Оскар» і символікою WCF в 

магазинах і базарах будь-якої країни – заборонений. 

7.11. Родоводи тварин з клубів - нечленів WCF перевіряються на 

достовірність, після чого виноситься рішення про реєстрацію тварини в LO, 

або в RIEX книзі з обов’язковою перереєстраціє родоводу та присвоєнням 

додаткового номеру. Переєстрація проводиться таким чином:  

 UA-0373-XXXX-XX/XX/XX/XX // CFA 1012-XXXXX 

де після // поміщений номер оригінального родоводу. 

 

8. Організація розплідника кішок. 

8.1. Заводчик, який є членом клубу,  має племінну тварину жіночої статі,  

організовує свій розплідник. Реєстрація розплідника оформлюється через 

головний офіс WCF. 

8.2.  Для отримання дозволу потрібно бути повнолітнім членом клубу, 

регулярно сплачувати членські внески. В паспорті розплідника зазначають 

кішок/котів, які мають виставочні оцінки не нижче «відмінно». 

8.3. Для реєстрації розплідника потрібне виконання наступних вимог: 

 Наявність не менше  одної племінної тварини жіночої статі; 

 Сертифікат інструктора - фелінолога; 

 Заява на реєстрацію розплідника, підписана заводчиком та керівником 

клубу. 

 Оплата послуг. 

8.4. Назва розплідника.  

8.4.1. Заявник вказує три варіанти назв розплідника. Назва розплідника 

реєструється на будь-який з трьох міжнародних мов WCF (англійській, 

французький, німецькій) або  українською мовою з транскрипцією назви 

латиницею.  

8.4.2. Назва розплідника може складатись з одного або двох слів і не повинна 

перевищувати 15 символів, включно пробіли. Не дозволяється 

використовувати присвійні імені ( крім власного імені, прізвища або імені 

тварини, власником якої є заводчик), назви літературних творів, назви порід 

кішок. Не дозволяється використовувати вже зафіксовані назви. 

8.4.3. Назва розплідника присвоюється всім виводкам, народженим у 

розпліднику. 

8.4.4. Назва розпліднику є унікальною та присвоюється на термін 20 років. 

8.5. При реєстрації власникові видається "Сертифікат на розплідник".   

8.6. Один власник має право мати один розплідник.  
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8.7. Подружжя або партнери можуть мати тільки один розплідник.  

8.8. При розлученні або поділі партнерів Голова ПК клубу повинен бути 

поінформований, кому з партнерів буде належати даний розплідник. 

8.9. Власник розплідника повинен додержуватись ветеринарно-гігієнічних 

норм утримання тварин та піклуватись про вдосконалення породи. 

8.10. Власник розплідника має право самостійно підбирати котів для 

спарювання зі своїми кішками шляхом консультацій з відповідальним за 

племінну роботу клубу. 

8.11. Власник розплідника повинен  вести «Племінну книгу» розплідника з 

обов’язковим внесення до неї всіх виводків, народжених у розпліднику. 

8.12.  Право на розплідник анулюється за наступних умов: 

 За заявою власника розплідника; 

 Власник протягом 5-ти років не займається племінною діяльністю; 

 Власник не сплачує у клуб встановлені внески у узгоджені терміни; 

 Умови у розпліднику не відповідають ветеринарно-гігієнічним 

вимогам; 

 У потомства розплідника спостерігаються стійки генетичні порушення; 

 Власник розплідника продає кошенят раніше 12 тижнів; 

 Власник розплідника порушує Положення про племінну роботу клубу; 

 У разі смерті заводчика, якщо право на розплідник не передане у 

спадок. 

 

9. Оформлення сертифікатів на отримання титулів.  

9.1. Титульний Сертифікат оформляється Племінною комісією КЛК «Оскар» 

на основі поданих копій дипломів, оціночних листів конкретної тварини та 

заповненої заявки на оформлення Титульного сертифікату від заводчика. 

9.2. Документи на оформлення Титульних сертифікатів подаються в 30-

денний термін з моменту закриття титулу.  

9.3.Видача Титульного сертифікату проводиться протягом 30 днів з моменту 

подачі документів.  

9.4. Вартість оформлення Сертифікату встановлюється Головою ПК клубу. 

 

10. Дисциплінарні міри. 

10.1. Всі дії власників кішок, які протирічать даному Положенню, є 

порушеннями. 

10.2. Відповідальний за племінну роботу клубу при виявленні порушення 

ставить питання про покарання на засіданні клубу. Покарання вступають в 

силу після їх затвердженні на загальних зборах членів клубу. 

10.3. До числа порушень правил ведення племінної роботи з боку заводчиків 

і власників розплідників, відносяться:  

 - незадовільне утримання племінних тварин і незадовільний вирощування 

кошенят;  

 - свідоме поширення в породі спадкових хвороб і дефектів, їх приховування;  

 - фальсифікація відомостей, що вказуються в племінній документації. 
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10.4. Порушникам Положення можуть бути висунуті наступні покарання: 

 Попередження; 

 Догана; 

 Сувора догана; 

 Штрафні санкції; 

 Тимчасова заборона на племінне розведення на одне або всіх тварин 

порушника; 

 Тимчасова заборона на участь у виставках на одне або всіх тварин 

порушника; 

 Повна заборона роботи розплідника з виключенням з членів клубу. 

10.5. На період заборони на племінне розведення всі виводки кішки або 

кішок розплідника не отримують родоводи та накладається заборона 

продажу тварин іншим власникам до моменту усунення недоліків. 

10.6. При порушенні Племінного Положення клубу та інших нормативних 

документів власником розплідника - розплідник може бути тимчасово 

закритий, власник оштрафований. По повторному порушенні робота 

розплідника припиняється назавжди з занесенням в "чорний список" і 

повідомленням про це по клубам і асоціаціям. Сертифікат розплідника 

анулюється. 
 

11.  Права клубу 

11.1. Перевіряти діяльність розплідника в будь-який час без попередньої 

домовленості з власником. 

11.2. Перевіряти стан племінних тварин і потомства без домовленості з 

власником. 

11.3. Позбавляти заводчика права отримання родоводів у разі незадовільної 

якості потомства або незадовільного ветеринарного чи санітарного стану 

розплідника. 

11.4. Члени клубу за бажанням мають право приймати участь у щорічному 

рейтингу «Найкращий клубний розплідник». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ПК КЛК «Оскар»  Шнурова Ю.А.        

                                                        


