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КОДЕКС ЕТИКИ ЗАВОДЧИКА 
 

  

 

 
Як заводчик ОБІЦЯЮ: 
 
1. Сприяти розвитку національної Фелінологічної культури.  Спрямовувати свої зусилля на те, щоб метою 
розведення було поліпшення породи відповідно до стандарту. 
2. Дотримуватися законів і правил утримання тварин.  Виділяти комфортне приміщення для утримання 
(не допускати зайвої кількості тварин в одному приміщенні). 
3. Адекватно годувати (забезпечувати кішок всім необхідним для правильного росту і розвитку). 
4. Піклуватися про здоров'я своїх кішок.  Надавати своїм тваринам своєчасне ветеринарне 
обслуговування.  Проводити своєчасну вакцинацію своїх вихованців 
5. Ставити благополуччя своїх кішок і породи в цілому понад своєї особистої вигоди.  Не продавати, 
(дарувати) кішок перекупникам, неетичним заводчикам, а також іншим особам, якщо виникають сумніви в 
тому, що тварині не буде забезпечений належний догляд. 
6. Дотримуватися правил розведення тварин (не в'язати племених кішку частіше 3-х разів на два роки). 
7. Не відлучати від матері кошенят до 12 тижнів. 
8. Реєструвати усіх новонароджених котенят.  Не продавати тварин без родоводу.  При продажу 
укладати договір. 
9. Всіляко підтримувати нового власника.  Надавати інформаційну допомогу з вирощування, розведення 
та догляду за вихованцем. 
10. Проводити культурно-просвітницьку роботу.  У міру своїх можливостей, сприяти тому, щоб люди  
розумілися у стандартах порід кішок.  Підвищувати рівень своїх фахових фелінологічних знань, приймати 
участь у фелінологічних та ветеринарних семінарах, конференціях. 
11. Приймати активну участі у всіх заходах (виставки, семінари, збори), організованих КЛК «Оскар». 
12. Виконувати всі Правила та рішення WCF, які мають відношення  до виставкової та брідерской 
діяльності власників розплідників WCF і членів клубів WCF. 
13. Дотримуватися Статуту клубу і працювати відповідно до Племінного положення клубу. 
14. Надавати посильну допомогу в роботі клубу та її членам. 
15. Любити своїх вихованців. 
 
 
 
Я погоджуюся на терміни та умови, що містяться в даному кодексі етики.  Я розумію, що піддамся 
дисциплінарному стягненню, припиненню членства або виключення з клубу в разі відмови виконувати 
правила, що містяться у даному документі. 
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