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Положення про розплідники та заводські префікси
в системі ВГО «Зоосвіт»
Розплідник в системі ВГО «Зоосвіт» - спеціалізована колекція маточного поголів'я тварин
/птахів, що створена за ініціативою власників для ведення племінної роботи.
Основною метою Розплідника є - чистокровне розведення, що дозволяє зберігати і
підсилювати корисні ознаки, підвищувати спадкову стійкість чистопорідних тварин/птахів,
а також тварин і птахів, що утримуються і розводяться в умовах неволі.
Вирощений у Розпліднику молодняк призначається для поповнення і поліпшення
племінного поголів'я інших Розплідників або зацікавлених осіб, а також для поліпшення і
відтворення власного поголів'я.
Для досконалого ведення Племінної роботи Розплідники створюють необхідні
оптимальні умови годівлі та утримання тварин / птахів, систематично
представляють отриманих в розпліднику тварин та /або птахів на племінних
заходах (виставки, виводки молодняку, породні випробування і т.п.), ведуть точні
племінні записи, обробкою та обліком яких займається ВГО «Зоосвіт».
1. Загальні положення.
1.1. Розплідник створюється з ініціативи власника птахів та / або тварин, члена
ВГО «Зоосвіт» , який має щонайменше чотирьох племінних тварин жіночої статі
(самиць-плідників) або не менше трьох пар птахів, зареєстрованих у ВГО «Зоосвіт».
1.2. Розплідник може створити фізична особа у віці від 18 років, що є членом
ВГО «Зоосвіт» і відповідає мінімум одному з наступних вимог:
- має звання експерта чи фахівця ВГО «ZООСВІТ»;
- має спеціальну біологічну, ветеринарну або зоотехнічну освіту.
1.3. Колективний розплідник може організувати група фізичних осіб, членів ВГО
«Зоосвіт», що досягли 18-ти річного віку, добровільно об'єдналися для роботи в
розпліднику. Мінімально один з них повинен відповідати вимогам, що
пред'являються до організаторів розплідника в пункті 1.2. цього Положення.
Відповідальною за діяльність розплідника є особа, на яку зареєстровано розплідник.
1.4. Відомчий розплідник може створити юридична особа - державна чи не
державна організація або об'єднання. Для керівництва розплідником
організація призначає відповідальну особу,
яка відповідає вимогам,перерахованим в п.1.2.
1.5. Заводчик в системі ВГО "Зоосвіт" – це особа, яка на правах власності або оренди
є власником самиці-плідника, зареєстрованої в ВГО "Зоосвіт", в період
від моменту її запліднення до остаточного документального засвідчення (видачі
відповідного акту) про отримання від неї приплоду.

1. Реєстрація й облік розплідників.
2.1.Розплідник реєструється на підставі заяви заводчика за підписом керівника
відповідного Підрозділу та / або керівника Департаменту ВГО «Зоосвіт» при
сплаті цільового внеску затвердженого Правлінням ВГО «Зоосвіт», згідно з
пунктом 6.10. Статуту ВГО «Зоосвіт».
2.2. При реєстрації розплідників що відносяться до департаментів кінології,
родентології, фелінології та департаменту куницевих до заяви додається:
- список тварин та ксерокопії їх родоводів, документів про походження або
реєстраційних свідоцтв ВГО «Зоосвіт»;
- ксерокопії дипломів з результатами екстер'єрної оцінки або опис тварини
фахівцями ВГО «Зоосвіт».
2.3. ВГО «Зоосвіт», приступає до реєстрації розплідника (заводу) лише у разі,
виконання всіх умов даного Положення.
2.4. Реєстрацію та облік розплідників здійснює відповідальний секретар ВГО«Зоосвіт».
2.5.Реєстрація розплідника підтверджується виданням відповідного сертифіката, в
якому вказується унікальну назву розплідника, номер і його власник.
2.

Назва розплідника (заводський префікс)
його діяльність та ліквідація.

3.1. Назва розплідників (заводський префікс) реєструється в ВГО «Зоосвіт» і ним
охороняється. Кожна назва розплідника унікальна і має різко відрізнятися від
вже існуючих.
3.2. Назва розплідника може складатися з одного або декількох слів, але не має
перевищувати 15 символів, включаючи пробіли.
3.3. Назва розплідника реєструється українською мовою з транслітерацією назви
латиницю або ж міжнародною англійською мовою. У заяві про реєстрацію
вказується три варіанти назви розплідника в порядку їх першорядності.
3.4. Забороняється використовувати назви розплідників, що зареєстровані іншими
організаціями і федераціями, як у СНД, так і за кордоном у різних виставкових
системах. Використання заводських префіксів, зареєстрованих в інших
виставкових системах можливо тільки за наданням копії реєстраційного свідоцтва, що
підтверджує належність заводського префіксу даному власнику.
3.5. Назва розплідників може вживатися як префікс, тобто перед кличками тварин
або афікс - після кличок тварин. Місце вживання назви визначає власник та
вказує це в заяві.
3.6. Заводський префікс зазначається з кличками тварин, народжених від усіх
плідників даного розплідника незалежно від виду і породи даних тварин.
Назва розплідника і кличка тварини зазначаються в усіх племінних документах.
3.7. В племінних документах тварин, придбаних в інших організаціях або федераціях,
привезених з-за кордону вноситься кличка тварини офіційно зареєстрована
організацією, що видала документ, без додаткових символів або назв.

3.8. Дитинчата, народжені в умовах оренди, реєструються під назвою розплідника
орендаря, якщо йому, відповідно до договору оренди, передані права розведення.
В іншому випадку зберігається заводський префікс власника.
Договір оренди складається в 3-х примірниках (1-й прим. залишається у власника, 2-й в орендаря, 3-й примірник надається для зберігання до ВГО «Зоосвіт»).
Договір оренди засвідчується печаткою організації, за якою числиться тварина
і підписами власника та орендаря.
3.10. Пташенята повинні бути окільцьовані нероз'ємним кільцем з маркуванням ВГО
«Зоосвіт» із зазначенням на ньому номера розплідника, з подальшою
обов'язковою реєстрацією в ВГО «Зоосвіт».
Пташенята великих і середніх птахів можуть бути чіповані, з дотриманням заповнення
відповідної документації.
3.11. Розплідник на правах власності володіє племінними тваринами / птахами,
самостійно проводить племінну роботу з ними і несе повну відповідальність за
якість отриманих від його плідників нащадків (до передачі їх новим власникам).
3.12. У розпліднику, крім власних, можуть знаходитися орендовані тварини /птахи.
3.13. За заявою власника (власників) розплідник може бути переданий іншому
власникові (власникам) або юридичній особі.
3.14. У разі смерті власника приватний розплідник може бути переданий його спадкоємцям
відповідно до умов заповіту, або, в разі його відсутності - за письмовою
заявою нащадка відповідно до чинного законодавства України.
3.15. При розпуску колективного розплідника його назва анулюється і "Свідоцтво про
реєстрацію" повинно бути повернуто ВГО "Зоосвіт".
3.16. Дитинчата народжені від плідників без зареєстрованого заводського префіксу,
реєструються лише кличкою, відповідно до букви приплоду зафіксованої та
призначеної ВГО «Зоосвіт».
3.17. Пташенята народжені у приватних осіб без зареєстрованого заводського
префіксу повинні бути окільцьовані нероз'ємними кільцями з відповідним
маркуванням ВГО «Зоосвіт» або чіповані з обов'язковим заповненням
відповідної документації.
3.18. Назва розплідника анулюється, і не може бути використано протягом
наступних десяти років у разі:
- якщо розплідник не проходить щорічну перереєстрацію та сертифікацію;
- якщо в розпліднику протягом п‘яти років не ведеться племінна робота і нащадки з
нього не реєструється у ВГО "Зоосвіт";
- смерті власника, якщо права на розплідник офіційно не передані спадкоємцям;
- якщо при передачі розплідника новому власникові не буде укладений договір про
передачу Назви новому власникові;
- якщо власник розплідника позбавлений права ведення племінної
діяльності уразі дисциплінарного покарання;
- якщо заводчик позбавлений прав членства у ВГО «Зоосвіт»;

- у разі грубого порушення власником розплідника Положення про племінну роботу,
даного Положення, Статуту та інших нормативних документів ВГО «Зоосвіт».
3.19. Про всі зміни у діяльності розплідника власник зобов'язаний повідомити до ВГО
«Зоосвіт» в найкоротший термін.
3.

Права й обов’язки власників розплідників
та заводчиків.

4.1. Власник розплідника зобов'язаний:
- знати і виконувати Статут ВГО «Зоосвіт» та
інші нормативні документи організації, керуватися у
своїй роботі відповідними інструкціями і Положеннями ВГО «Зоосвіт»;
- реєструвати молодняк народжений у розпліднику та
надавати організації всі необхідні документи для його оформлення;
- обов'язково проводити маркування дитинчат (кільцювання, чіпування
або таврування);
- собак допускати до розведення лише при наявності документу про
тестування та дресирування;
- оформлення племінних документів проводити у встановлені терміни;
- вести книгу племінної роботи розплідника, представляти її на
прохання керівництва відповідного Департаменту;
- передавати дитинчат і пташенят новим власникам лише після
складання акту огляду разом з відповідно оформленим «Свідоцтвом
про народження»;
- надавати ВГО «Зоосвіт», його відділенням або
офіційним представникам право контролю за тваринами, птахами і
документацією розплідника;
- в кінці року звітувати перед відповідним департаментом про
здійснену племінну роботу, результати виставок, випробувань, змагань;
- виставляти своїх плідників і їх нащадків на виставках ВГО «Зоосвіт»;
- щорічно представляти розплідник, мінімум на одному заході, який
проводиться ВГО «Зоосвіт» (не менше трьох птахів / тварин
від розплідника).
4.2. Власник розплідника має право:
- самостійно вести племінну роботу;
- отримувати консультації фахівців ВГО «Зоосвіт» з будь-якого
питання;
- користуватися базою даних плідників ВГО «Зоосвіт»;
- мати власний логотип і використовувати його при видачі
"Свідоцтва про народження";
- представляти розплідник на заходах, які проводяться під егідою ВГО
«Зоосвіт»;
- користуватися правами члена ВГО "Зоосвіт";
- приймати участь у будь-яких заходах що
здійснюються ВГО «Зоосвіт»;
- засновувати на виставках ВГО "Зоосвіт" спеціальні призи і нагороди;
- розмістити рекламний банер розплідника на офіційному сайті ВГО
«Зоосвіт»;

- за технічної можливості має пріоритетне право на розміщення реклами
розплідника у каталогах виставок ВГО "Зоосвіт" (реклама за встановленими
розцінками).
4.3. Заводчик зобов'язаний:
- сприяти розвитку і популяризації ВГО «Зоосвіт»;
- утримувати птахів /тварин відповідно до санітарних та ветеринарних норм;
- допускати у розведення здорових і фізично сильних тварин і птахів і тільки
при досягненні ними відповідного фізіологічного віку;
- собак допускати до розведення при наявності документу про тестування та
дресирування;
- племінних тварин допускати до розведення при наявності племінного
сертифікату, отриманого у місцевому відділенні ВГО «Зоосвіт» або у
офіційного представника організації;
- реєструвати народжений приплід у ВГО «Зоосвіт» та надавати всі необхідні
документи для його оформлення;
- при реалізації молодняка враховувати рекомендації фахівця організації
відповідального за племінну роботу;
- обов'язково проводити маркування молодняку (кільцювання, чіпування або
таврування);
- оформлення племінних документів проводити у встановлені терміни;
- передавати молодняк новому власнику лише після оформлення відповідної
документації разом зі "Свідоцтвом про народження", виданими фахівцем ВГО
«Зоосвіт».
- гуманно поводитися з тваринами/ птахами і пропагувати гуманне ставлення до них;
- дотримуватися загальноприйнятих етичних норм, а також суддівської і
експонентської етики.
4.4.Власник розплідника несе персональну відповідальність за якість племінного поголів'я
та достовірність інформації що подається їм у ВГО «Зоосвіт»
для оформлення документації на птахів і тварин.
4.

Контроль за діяльністю розплідника

5.1. В системі ВГО «Зоосвіт» розплідник веде свою діяльність через відділення
ВГО «Зоосвіт», за місцем його реєстрації, або офіційного представника
організації. Відділенню ВГО «Зоосвіт» або офіційному представнику організації що
перебуває за місцем реєстрації розплідника, належить право контролю за
діяльністю останнього.
5.

Юридична відповідальність

6.1. Власник розплідника (заводчик) несе персональну відповідальність за якість
племінного поголів'я і достовірність виданих документів.
6.2. Власник розплідника (заводчик) до моменту передачі молодняка новому
власнику несе повну відповідальність за якість виховання отриманих від його
плідників нащадків.
6.3. У разі порушень цього Положення, фальсифікації даних, на тварин і птахів,
надання недостовірних відомостей тощо, до власника розплідника і заводчика,
залежно від тяжкості порушень, можуть застосовуватися такі штрафні санкції:

- попередження;
- позбавлення права вести племінну діяльність протягом одного року;
- позбавлення права вести племінну діяльність протягом двох років;
- повна заборона вести будь-яку племінну діяльність;
- виключення з членів організації на певний строк або без права поновлення
членства у організації.
6.4. Усі непорозуміння, які можуть виникнути між власником розплідника або заводчиком і
новим власником дитинчати / пташенти, вирішуються відповідно до передбачених
чинним законодавством питань.

