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  ПОЛОЖЕННЯ 
  про національні виставки рангу САС у 
системі Всеукраїнської громадської організації 
«Кінологічна Спілка України»  
  Положення набуває чинності 1 липня 2018 
року із змінами від 17.12.2020. 
 
 
  Преамбула 
  Виставки собак – це публічні заходи, які 
стимулюють племінну діяльність, їх метою є оцінка і 
популяризація породистих собак. 
  Монопородні виставки проводять з метою 
визначення найсучасніших, відповідних до стандарту FCI 
особин породи, виявлення та відбору бажаного породного 
типу, обміну досвідом і досягненнями племінного 
розведения в конкретній породі. 
  Виставки проводять на підставі п.1.4. і 
п.3.1.(абз.8) Статуту Всеукраїнської громадської організації 
«Кінологічна спілка України», статутів та положень 
всеукраїнських клубів порід Всеукраїнської громадської 
організації «Кінологічна спілка України» (далі ВКП). 
  Це положення визначає порядок підготовки і 
проведення монопородних виставок. 
  Кожний ВКП може мати своє положення про 
проведення виставок, яке може бути тільки суворішим за 
це положення, та не може вступати в протиріччя з цим 
положенням. 
  1. Ранг виставок 
  1.1. Всеукраїнська громадська організація 
«Кінологічна спілка України» (далі КСУ) і ВКП проводять на 
території України монопородні виставки наступних рангів: 
  – Чемпіонати порід КСУ 
  Обмеження: можна проводити 1 раз на рік, 
проводяться разом з головними виставками країни в 
м.Київ у квітні, серпні чи грудні. 
  – Монопородні виставки КСУ рангу САС 
  – Монопородні виставки ВКП рангу ПК 
(Переможець Клубу) 
  – Монопородні виставки ВКП рангу КЧК 
(Кандидат у Чемпіони Клубу) 
  – Чемпіонати порід ВКП рангу ЧК (Чемпіон 
Клубу) 
  Обмеження: можна проводити 1 раз на рік. 
  1.2. До участі в Чемпіонатах і монопородних 
виставках допускаються тільки визнані КСУ породи собак. 
  1.3. Собаки, заявлені в каталозі, мають бути 
зареєстровані в Племінній книзі країни – члена FCI чи АКС 
(Американ кеннел клуб) – США, КС – (Англійський кеннел 
клуб) – Великобританія, СКС – (Канадський кеннел клуб) 
Канада або колективних членів КСУ з внутрішніми 
родоводами, яким титули присуджуються, але 
підтверджуються тільки після отримання реєстраційного 
номера КСУ (№ UKU), у випадку – якщо протягом місяця 
після дати проведення виставки реєстраційний номер не 
отриманий – титули аннулюються. 
  1.4. Виставковий рік в КСУ починається з 1 
січня і закінчується 31 грудня. 
  2. Заявка виставки, обмеження 
  2.1. Монопородні виставки будь-якого рангу 
можуть проводити осередки КСУ з правом юридичної 

особи, ВКП спільно з осередком КСУ, який має таке право 
чи колективні члени КСУ, спільно з ГУ КСУ. Для 
колективних членів квота – не більше 5 виставок на рік. 
  2.2. Титул САС є прерогативою КСУ і 
присуджується відповідно до номенклатури FCI і КСУ. На 
клубних виставках (рангу ЧК, ПК, КЧК) титул САС не 
присуджується. 
  2.3. Монопородні виставки можна проводити 
на відкритих майданчиках, які повинні мати накриття від 
сонця та дощу, мають бути облаштованими місцями для 
вигулювання собак, мати джерело води і санвузли для 
учасників виставки. 
  2.4. Ринги для виставки мають бути 
достатнього розміру (не менше, ніж 10х10 метрів для 
собак великих порід і не менше, ніж 8х8 метрів для 
дрібних), з неслизьким покриттям, що дає можливість 
оцінити рухи собаки. 
  2.5. Заявлену осередком виставку можна 
проводити тільки в межах своєї області (території). 
  2.6. ВКП, як структурні підрозділи КСУ, 
можуть проводити чемпіонати ВКП та монопородні 
виставки ВКП за правилами, погодженими з ГУ КСУ. 
  2.7. Монопородні виставки однієї породи не 
можна проводити в один день одночасно в кількох місцях. 
  3. Правила подавання заявки на проведення 
виставки 
  3.1. Для проведення в наступному році 
монопородних виставок заявка до ГУ КСУ від осередку 
КСУ чи відповідного ВКП подається до 1 вересня 
поточного року. 
  3.2. Заявка від осередку КСУ має бути 
надрукована на бланку, завірена підписом та печаткою, і 
повинна містити: 
  – дату проведення виставки 
  – ранг виставки 
  – перелік імовірних експертів 
  – повна назва осередку чи ВКП, що 
проводить виставку 
  – адреса, контактний телефон, факс, e-mail 
  – реквізити, з обов’язково зазначеним 
розрахунковим рахунком у банку 
  – П.І.Б. Голови оргкомітету виставки 
  – П.І.Б. Керівника осередку чи ВКП. 
  До заявки додаються: 
  – копія виписки з Єдиного Державного 
Реєстру. 
  Заявка від осередку КСУ, який претендує на 
проведення спеціалізованої виставки ВКП, має бути 
узгоджена і затверджена Президентом ВКП. 
  3.3. Календар виставок на наступний рік 
складається ГУ КСУ, узгоджується 
сертифікатно-виставковою комісією КСУ, затверджується 
Президією КСУ не пізніше за 01 листопада та публікується 
на офіційному сайті КСУ. 
  3.4. Перенесення виставок допускається 
тільки за форс-мажорних обставин (можливі форс-мажорні 
обставини: стихійні лиха, санітарний карантин, ліквідація 
осередку чи ВКП, які проводять виставку). Організатор 
виставки зобов’язаний повідомити про це ГУ КСУ та 
отримати дозвіл на зміну дату виставки. 
  3.5. Доповнення до вже затвердженого та 
опублікованого графіку виставок на рік недопустимі. 
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  4. Загальні положення 
  4.1. Найвищим пріоритетом на всіх виставках 
є благополуччя собак. На виставках будь-якого рангу всі 
собаки мають утримуватися на коротких повідках. 
  4.2. Експоненти на виставках мають 
забезпечити утримання собак в безпечних для 
навколишніх умовах, а саме: – собаки, які згідно з 
класифікацією порід за розміром належать до великих та 
середніх, на території виставки (за виключенням 
знаходження в ринзі) мають бути на короткому повідку, в 
наморднику, або в зачиненому боксі. 
  4.3. За жорстоке поводження з собаками, 
неетичну поведінку, бійки собак, покуси, за заявою судді, 
членів рингової бригади чи членів оргкомітету Виставкова 
комісія КСУ може дискваліфікувати власника і собаку 
строком від 1 до 3 років з усіх виставок КСУ та FCI з 
аннуляцією оцінок та титулів, отриманих на цій виставці 
(матеріальна компенсація стягується з власника собаки, 
який проявив агресію в бік експерта, внаслідок чого було 
пошкоджене особисте майно експерта). 
  4.4. На виставках будь-якого рангу протести 
щодо суддівства не приймаються, рішення судді остаточне 
і не обговорюється. 
  4.5. Виставки проводять: 
  – за попередньою реєстрацією та виданням 
каталога всіх учасників; 
  – собак, які не занесені до каталогу, до участі 
у виставці не допускають, якщо тільки це не сталося з вини 
організаторів (проблеми під час друку каталога та інше) і 
за умови своєчасного подання: повністю заповнених 
заявочних аркушів організаторам не пізніше дати 
закінчення строку реєстрації, і своєчасного внеску за 
участь у виставці. 
  4.6. Попередньо друкуються документи, 
необхідні для роботи рингів: 
  – бланки встановленого зразка для опису 
собак; 
  – дипломи; 
  – бланки звітів рингової бригади; 
  – аркуші реєстрації учасників конкурсів. 
  5. Правила попередньої реєстрації 
  5.1. Реєструючи собаку на виставку, власник 
собаки своїм підписом на заявочному аркуші засвідчує 
згоду дотримуватись вимог цього Положення. 
  5.2. При реєстрації на виставку власник 
собаки має надати: 
  1) Чітку (розбірливу) ксерокопію родоводу 
собаки. Для реєстрації в класи бебі, цуценят, юніорів 
можлива реєстрація за ксерокопією метрики. Визнаються 
родоводи країн – членів FCI, Американського кеннел 
клуба, Англійського кеннел клуба, Канадського кеннел 
клуба, родоводи колективних членів КСУ (тільки на 
виставки рангу САС, монопородні виставки та чемпіонати). 
  2) Заповнений заявочний аркуш підписаний 
власником із зазначеним виставочним класом, має містити 
породу, кличку, абревіатуру та № родоводу, тавро або 
мікрочип, дату народження, масть, стать, кличку і номер 
родоводу батька, кличку і номер родоводу матері собаки, 
прізвище заводчика, прізвище, ім’я та по-батькові 
власника, повну поштову адресу з індексом, контактний 

телефон. 
  3) Квитанцію про сплату цільового внеску за 
участь у виставці. 
  Оплата і подання реєстрації мають бути 
здійснені в один і той самий тарифний період. Після 
закінчення періоду необхідно здійснити доплату за дійсним 
тарифом, на день подачі заявки. 
  5.3. До класу чемпіонів реєструюють собак, 
які мають титул "Чемпіон України", "Національний чемпіон 
країни-члена МКФ" або АКС, КС, СКС чи "Міжнародний 
чемпіон" (за наявності відповідного сертифікату). Титул 
«Юний Чемпіон», чи інші подібні титули не дають права 
реєстрації собаки до класу Чемпіонів. 
  5.4. Для запису собак до робочого класу 
необхідно надати: 
  Копію сертифікату з робочих якостей 
визнаного КСУ, відповідно до вимог п.п. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.4. 
Положення про міжнародні і сертифікатні виставки в 
системі КСУ. 
  5.5. Реєстрація учасників на монопородну 
виставку закінчується за 12 днів до початку виставки. 
  5.6. Кожен учасник виставки має бути 
заздалегідь поінформований оргкомітетом про місце 
проведення виставки, її розклад, ветеринарні правила. 
  5.7. Оргкомітет виставки зобов’язаний після 
закінчення реєстрації в тижневий термін повідомити ГУ 
КСУ про кількість собак за каталогом, і отримати відповідні 
до рангу виставки сертифікати, які видаються згідно з 
листом-заявкою з зазначенням кількості кожного виду, 
сертифікати ВКП видаються самими ВКП. 
  5.8. Оплата цільового внеску за патронат 
виставки здійснюється не пізніше, ніж за 3 банківскі дні 
після дати проведення виставки. 
  5.9. Власники, які зареєстрували своїх собак 
на виставку і не сплатили виставковий внесок, максимум в 
місячний термін після проведення виставки зобов’язані 
сплатити його (незалежно від того, чи брав собака участь у 
виставці). В протилежному випадку, за клопотанням 
оргкомітету виставки, власники та їх собаки будуть 
дискваліфіковані на строк до 3-х років щодо участі у всіх 
заходах КСУ та FCI. Подібні заяви від оргкомітету виставки 
приймаються за наявності підписаного власником 
заявочного аркуша на участь в цій виставці або 
гарантійного листа. 
  5.10. Рішенням Президії КСУ організатор, 
який допустив порушення цих правил при реєстрації, 
позбавляється права на проведення виставок терміном від 
одного року до трьох, а результати виставки, проведеної з 
порушеннями, анулюються. Матеріальну відповідальність 
перед учасниками виставки несе організатор. 
  5.11. За надання недостовірних відомостей 
при реєстрації собак на виставку, їх власник може бути 
дискваліфікований і належні йому собаки відсторонені від 
участі в усіх племінних заходах КСУ на термін до 3-х років.  
  6. Порядок призначення експертів 
  6.1. Відповідно до положення КСУ про суддів 
КСУ-FCI з порід собак, запрошені на виставки експерти 
мають бути ліцензовані за відповідними породами КСУ чи 
організаціями-членами МКФ або Міжнародними 
породними клубами. 
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  6.2. Осередок чи ВКП, відповідальні за 
проведення виставки, в попередньому порядку 
обговорюють можливість участі експертів на запланованій 
виставці і направляють список кандидатур до ГУ КСУ не 
пізніше, ніж за 6 місяців до дати проведення виставки. 
Організатор не має права запрошувати суддю самостійно, 
не повідомивши про це ГУ КСУ. 
  6.3. ГУ КСУ надсилає офіційні запрошення 
експертам із зазначенням гарантії виконання попередньо 
обумовлених обставин і засвідчує, що ця виставка 
проводиться під егідою КСУ чи ВКП КСУ. 
  6.4. Не пізніше, ніж за 2 тижні до виставки 
організатор направляє судді кількість собак, поточнений 
перелік порід і конкурсів, які той має судити. 
  6.5. Якщо немає іншої домовленності, суддя 
не має судити більше ніж 80 собак на день, якщо 
здійснюється їх опис, та не більше 200, якщо опис не 
здійснюється. 
  6.6. На виставки обов’язково запрошуються 
резервні судді. 
  6.7. Обов’язки експерта: 
  6.7.1. Суддя не може реєструвати собак, 
належних йому або членам його сім’ї на виставки, де він 
здійснює суддівство. 
  6.7.2. Суддя не може судити собаку, 
власником чи співвласником якого він є, володів ним, чи 
продав менше, ніж за 6 місяців до виставки, де він судить. 
Це ж стосується собак, власником яких є член його сім’ї. 
  6.7.3. Судді заборонено користуватися 
каталогом виставки до чи під час суддівства. 
  6.7.4. Заборонено палити, розпивати 
алкогольні напої в ринзі під час суддівства. 
  6.7.5. Суддя не може їхати на виставку, де 
він судить, разом з особою, яка виставляє під нього 
собаку, чи з хендлером, і не може спілкуватися з людьми, 
які експонують собак на цій виставці або зупинятися перед 
виставкою у них вдома. 
  6.7.6. Організаторам не дозволяється 
доручати людині, яка виставляє собаку, піклуватися про 
суддю в період виконання ним своїх обов’язків, і ніхто з 
людей, що експонують собак під цим конкретним суддею, 
не може надавати судді житло у своєму будинку під час 
проведення виставки. 
  6.8. Обов’язки організаторів стосовно 
експерта: 
  6.8.1. Оргкомітет, відповідно до попереднього 
запрошення, має взяти на себе всі витрати та комфортне 
пребування судді з моменту його прибуття і до моменту 
його від’їзду. Всі витрати (транспортні, проживання, 
харчування) сплачує організатор виставки. 
  6.8.2. Експерту надають одномісний номер у 
готелі класу не нижче 3-х зірок, а також регулярне 
харчування; 
  6.8.3. Експерта знайомлять зі специфікою 
роботи рингів виставки, порядком присвоєння 
сертифікатів, титулів та ін.; 
  6.8.4. Якщо експерт не знає державної мови, 
йому надають перекладача, який володіє тією офіційно 
визнаною мовою FCI, якою володіє експерт; 
  6.8.5. Після завершення експертизи експерту 

віддають заповнений каталог. 
  6.8.6. Організатори виставки мають 
заздалегідь отримати згоду експерта про присутність у 
ринзі експерта-стажера. 
  6.9. Оргкомітет виставки, в разі необхідності, 
має право замінити експерта, попередивши про це 
учасників виставки. 
  7. Правила проведення експертизи 
  7.1. На виставках КСУ суддя здійснює огляд 
кожного собаки, робить його опис і присуджує оцінку. 
  7.1.2. Експерт має здійснити розстановку 
мінімум перших чотирьох собак в кожному класі, за умови 
оцінки не нижче «дуже добре», а в класах бебі і цуценят 
собаки розставляються за умови оцінки не нижче 
«перспективний». 
  7.2. Для порід, у яких стандартом обумовлені 
межі зросту, ринги мають бути забезпечені зростоміром, а 
для порід, у яких у стандарті зазначена маса – вагами. Для 
огляду дрібних порід у ринзі має бути додатковий 
спеціальний оглядовий стіл з неслизьким покриттям. 
  7.3. Вся необхідна для роботи документація 
має бути підготовлена заздалегідь та знаходитися у 
секретаря рингової бригади. 
  7.4. У складі рингової бригади мають бути: 
розпорядник рингу, секретар для роботи з експертом, 
секретар для роботи з документами і, за необхідності, 
перекладач. 
  7.4.1. Рингова бригада працює за вказівкою 
судді і повинна забезпечувати: виклик учасників, перевірку 
тавра чи мікрочипа, перевірку відсутніх в кожному класі, 
інформацію про неправильно записаного до каталогу 
собаку, опис собаки під диктовку судді, організацію і 
виконання всіх необхідних робіт. У дипломах, 
сертифікатах, рингових відомостях необхідно обов’язково 
проставляти номер за каталогом, оцінку, титули, які суддя 
особисто підписує. 
  7.4.2. В ринзі можуть знаходитися тільки 
експерт, експерт-стажер, перекладач, розпорядник рингу, 
секретарі та ті, хто виставляє собак. Право заходити до 
рингу мають адміністратор виставки, головний секретар 
виставки та члени оргкомітету виставки. Ніхто не має 
права жодним чином впливати на хід оцінки собак і 
розподілення по місцях. 
  7.4.3. Працівник рингу має поводитись 
нейтрально та привітно у відношенні до всіх учасників 
виставки, не допускається грубість чи фамільярне 
ставлення. 
  7.4.4. Працівники рингів не мають права 
надавати експерту будь-яку інформацію про собак в ринзі, 
окрім відомостей про вік собаки, стать та клас, в якому він 
виставляється. 
  7.4.5. Члени рингових бригад і перекладачі 
не мають права працювати в рингах, де виставляються 
собаки, належні їм, чи членам їх сімей, чи ті, що 
знаходяться у них у співвласності (оренді). На виставках 
рангу САС організатори виставок, члени оргкомітету, 
співробітники осередку, який проводить виставку, не 
мають права реєструвати та виставляти собак, належних 
їм чи таких, що знаходяться у них у співвласності (оренді), 
так само як і члени їх сімей. 
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  7.5. Собак учасників, які спізнились, до 
суддівства не допускають. 
  7.6. Суддівство в рингах і на конкурсах не 
може починатися раніше часу, вказаного за розкладом 
виставки. 
  7.7. На виставках заборонено виставляти 
собак у суворих нашийниках чи намордниках. 
  7.8. На виставках заборонено користуватися 
будь-якими засобами, за допомогою яких можна змінити 
натуральний колір і структуру шерсті, а також медичними 
препаратами з метою корекції поведінки собаки. 
  7.9. Виставляти собаку в породному ринзі 
має право хендлер, вік якого досяг 16 років, за 
виключенням участі в конкурсах «Юний хендлер», «Дитина 
і собака» та інше. Оргкомітет має право відсторонити від 
участі такого хендлера, якщо хендлер не відсторений – 
подальші скарги на результати не приймаються. 
  7.10. Собаки в ринзі не мають стояти 
обличчям один до одного під час суддівства. 
  7.11. Учасника виставки можна 
дискваліфікувати, якщо він: 
  - заважає порядку проведення виставки; 
  - не дотримується виставкового положення; 
  - знаходиться в ринзі без дозволу; 
  - намагається впливати на рішення експерта; 
  - допускає агресію свого собаки у відношенні 
до інших учасників виставки; 
  - неетично поводиться з експертом чи іншими 
учасниками виставки. 
  8. Правила проведення конкурсів 
  8.1. Для реєстрації собак на конкурси пар, 
розплідників та плідників необхідно заповнити заявочні 
аркуші для кожного конкурса окремо. Всі конкурси 
проводяться після закінчення екстер’єрних рингів. 
  8.2. У всіх конкурсах можуть брати участь 
лише собаки, занесені до каталогу виставки, які 
експонувалися на цій виставці і отримали оцінку не нижче 
«дуже добре». 
  8.3. Умови участі в конкурсах: 
  8.3.1. Конкурс плідників – беруть участь: 
плідник чи плідниця та 3-5 нащадків. 
  8.3.2. Конкурс племінних груп (розплідників) – 
беруть участь 3-5 собак однієї породи, народжені в одному 
розпліднику, з однією заводською приставкою. 
  8.3.3. Конкурс пар – беруть участь 2 собаки 
однієї породи: пес і сука, належні одному власнику або з 
однією заводською приставкою (виставляє пару один 
хендлер). 
  9. Виставкові класи 
  9.1. Для порід собак, у яких є міжнародні 
клуби порід, можливі зміни в розподілі на класи і масті в 
присудженні клубних титулів (КЧК, РКЧК, ЧК, ЮЧК, Надія 
Клубу) згідно з правилами цих клубів (WUSV, ATIBOX, 
ADRK та ін.) або відповідно до правил ВКП. 
  9.2. Титул САС є прерогативою КСУ та 
присуджується відповідно до номенклатури FCI і КСУ. 
  9.3. Виставкові класи: 
  - Бебі – з 3 до 6 місяців. Кращі цуценята в 
породах беруть участь у конкурсі ВIS Бебі на звання 
"Кращий бебі виставки" (не обов’язковий клас). 

  - Цуценята – з 6 до 9 місяців. Кращі цуценята 
в породах беруть участь у конкурсі ВIS цуценят на звання 
"Краще цуценя виставки". 
  - Підлітки (тільки для породи німецька 
вівчарка) – з 9 до 12 місяців. 
  - Юніори – з 9 до 18 місяців. Титул Ю-САС 
присуджується кращим псу і суці, що отримали 1-е місце, 
"Відмінно". Кращі юніори в породах (пес і сука) беруть 
участь у порівнянні на ВОВ. 
  - На виставках рангу КЧК в класі можуть 
присуджуватися наступні титули: 
  Титул J.СС – юніорський сертифікат 
відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати 
собаки, які потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в 
класі юніорів з оцінкою не нижче "відмінно". Собака, який 
отримав 1 місце в класі і J.СС, бере участь у порівнянні на 
Ю.КЧК. 
  Титул Ю.КЧК - кандидат в Юні Чемпіони ВКП. 
Присуджується Кращим юніорам псу і суці. 
  - На выставках рангу ПК в класі можуть 
присуджуватися наступні титули: 
  Титул J.СС – юніорський сертифікат 
відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати 
собаки, які потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в 
класі з оцінкою не нижче "відмінно". 
  Титул Ю.ПК - Юний Переможець ВКП. 
Присуджується Кращим юніорам псу і суці. 
  - На виставках рангу ЧК в класі можуть 
присуджуватися наступні титули: 
  Титул J.СС – юніорський сертифікат 
відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати 
собаки, які потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в 
класі з оцінкою не нижче "відмінно". 
  Титул Ю.ЧК - Юний Чемпіон ВКП. 
Присуджується Кращим юніорам псу і суці. 
  - Проміжний (інтермедіа) – з 15 місяців до 24 
місяців 
  - Відкритий – з 15 місяців. 
  - Робочий – з 15 місяців. (наявність робочого 
класу і видів іспитів для допущення до робочого класу 
визначається Правилами ВКП і затверджується в КСУ), 
При відсітності сертифіката собака автоматично 
переводиться до відкритого класу. 
  - Переможців – з 15 місяців. Для реєстрації 
собак до класу переможців необхідно надати сертифікат 
КЧК, ПК чи САС. Участь у класі Переможців на 
монопородних виставках можлива тільки за умови 
реєстрації на виставку не менше 20 собак. 
  - Чемпіонів – з 15 місяців. Беруть участь 
собаки, які мають чемпіонський сертифікат –Міжнародний 
чемпіон" і "Національний чемпіон", виданий організацією, 
визнаною МКФ. За відсутності сертифіката собака 
автоматично переводиться до відкритого класу. 
  - Чемпіонів ВКП – з 15 місяців. Беруть участь 
собаки, які мають підтвердження (сертифікат, диплом) 
чемпіона ВКП. За відсутності сертифіката собака 
автоматично переводиться до відкритого класу. Участь у 
класу Чемпіонів ВКП на монопородних виставках можлива 
тільки за умови реєстрації на виставку не менше 20 собак. 
  – На виставках рангу КЧК у класах: 
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Проміжний (інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, 
Чемпіонів, Чемпіонів ВКП можуть присуджуватися наступні 
титули: 
  – CС – сертифікат відповідності. На розсуд 
експерта, можуть отримати собаки, які потрапили до 
розстановки з 1-го по 3-є місце в класі з оцінкою не нижче 
"відмінно". Собака, який отримав 1 місце в класі і СС, бере 
участь у порівнянні на КЧК. 
  – КЧК – кандидат у Чемпіони ВКП. 
Присуджується Кращому псу і Кращій суці виставки. 
  – На виставках рангу ПК в класах: Проміжний 
(інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, 
Чемпіонів ВКП можуть присуджуватися наступні титули: 
  – CС – сертифікат відповідності. На розсуд 
експерта, можуть отримати собаки, що потрапили до 
розстановки з 1-го по 3-тє місце в класі з оцінкою не нижче 
"відмінно". 
  – КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП. 
Присуджується собаці, що отримав 1 місце в класах. 
  – ПК – Переможець ВКП. Присуджується 
Найкращому псові і Кращій суці виставки. 
  – На виставках рангу ЧК в класах: Проміжний 
(інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, 
Чемпіонів ВКП можуть присуджуватися наступні титули: 
  – CС – сертифікат відповідності. На розсуд 
експерта, можуть отримати собаки, що потрапили до 
розстановки з 1-го по 3-тє місце в класі з оцінкою не нижче 
"відмінно". 
  – КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП. 
Присуджується собаці, що отримав 1 місце в класах. 
  – ЧК - Чемпіон ВКП. Присуджується 
Найкращому псові і Кращій суці виставки. 
  – Ветеранів – з 8 років. Кращі ветерани 
породи (пес і сука) беруть участь у порівнянні на ВОВ. 
  9.4. Датою, яка визначає відповідну вікову 
категорію, є день експонування собаки. Якщо день 
народження собаки припадає на день проведення 
виставки, собака може бути зареєстрований або в 
молодший або в старший клас за бажанням власника. 
  9.5. Після завершення терміну реєстрації і на 
виставці категорично забороняється перенесення собак з 
класу в клас, якщо тільки під час друку каталогу не була 
допущена помилка. 
  Примітка: У разі наявності менше 20-ти собак 
на монопородних виставках класи Переможців і Чемпіонів 
ВКП відсутні, собаки, зареєстровані в ці класи, 
переносяться без повідомлення експонентів за наступною 
схемою: З класу Переможців собаки віком до 18 міс. - в 
клас юніорів, до 24 міс. - в клас Проміжний (інтермедіа), 
після 24-х міс. - у Відкритий, за наявності робочого або 
чемпіонського сертифіката (має бути наданий при 
реєстрації) - до відповідного класу, робочий клас найбільш 
прийнятний. З класу Чемпіонів ВКП собаки віком до 24 міс. 
- в клас Проміжний (інтермедіа), після 24-х міс. - у 
Відкритий, за наявності робочого або чемпіонського 
сертифіката (має бути наданий при реєстрації) – до 
відповідного класу, робочий клас найбільш прийнятний. 
  10. Виставкові титули 
  10.1. На монопородних виставках 
присуджуються наступні оцінки в класах юніорів, 

Проміжний (інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, 
Чемпіонів, Чемпіонів ВКП: 
  Відмінно – присуджується собаці, який 
максимально наближенй до ідеалу стандарту породи, 
знаходиться у відмінній кондиції, демонструє гармонійний 
урівноважений темперамент, високий клас і відмінну 
підготовку, та має яскраво виражений тип. 
  Дуже добре – присуджується собаці, який 
має типові ознаки породи, добре збалансовані пропорції, 
знаходиться в коректній кондиції. Кілька незначних 
недоліків, які не порушують морфології, допустимі. 
  Добре – присуджується собаці, який має 
основні ознаки своєї породи, та має суттєві недоліки. 
  Задовільно – присуджується собаці, який 
відповідає своїй породі, має суттєві вади анатомії. 
  Дискваліфікація – присуджується собаці, тип 
будови якого не відповідає стандарту породи, собака 
демонструє невластиву породі поведінку чи агресивну 
поведінку, має вади зубної системи або дефекти будови 
щелеп, з нестандартною шерстю або забарвленням, чи є 
ознаки альбінізму, пес є крипторхом, має дискваліфікуючі 
вади зазначені стандартом. 
  Неможливо оцінити / Без оцінки – 
присуджується собаці, який безперервно стрибає чи 
рветься з рингу, тим самим унеможливлює оцінку його 
рухів, або ж собака не дає судді до себе торкнутися, не 
дає оглянути зуби та прикус або власник не може 
продемонструвати зуби та прикус, не дає оглянути 
анатомію та будову, хвіст чи сім’яники, або помітні сліди 
операції чи лікування. Це ж стосується і випадку, коли 
оперативне і медикаментозне втручання проводилося з 
метою замаскувати вади зазначені стандартом. 
  10.2. На монопородних виставках 
присуджуються наступні оцінки в класах бебі і цуценят: 
  Велика перспектива – присуджується собаці, 
згідно до критеріїв оцінки відмінно. 
  Перспектива – присуджується собаці, згідно 
до критеріїв оцінки дуже добре. 
  Неперспективний – присуджується собаці, 
згідно до критеріїв оцінки задовільно. 
  10.3. У ринзі на розсуд судді можуть 
присуджуватися наступні титули і видаватися відповідні 
сертифікати: 
  У разі наявності більше 20 собак на 
монопородній виставці: 
  - САС (кандидат у національні чемпіони з 
екстер'єру) – присуджується кращим псу і суці, які посіли 
перше місце з оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класах 
проміжний, відкритий, робочий, переможців, чемпіонів і 
чемпіонів ВКП. 
  - R.САС (резервний кандидат у національні 
чемпіони з екстер'єру) – присуджується кращим псу тв 
суці, які посіли друге місце з оцінкою ВІДМІННО в 
розстановці в класах проміжний, відкритий, робочий, 
переможців, чемпіонів і чемпіонів ВКП. 
  - R.Ю-САС (резервний кандидат у ЮНІ 
національні чемпіони з ектер'єру) – присуджується на 
розсуд судді кращим псу і суці, які посіли друге місце з 
оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класі ЮНІОРІВ. 
  У разі наявності менше 20 собак на 
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монопородній виставці: 
  - САС (кандидат у національні чемпіони з 
екстер'єру) – присуджується кращим псу і суці в породі, які 
обираються порівнянням переможців класів проміжного, 
відкритого, робочого, чемпіонів. 
  - R.САС (резервний кандидат у національні 
чемпіони з екстер'єру) – присуджується псу та суці, які 
стали другими у порівнянні переможців класів проміжного, 
відкритого, робочого, чемпіонів в породі. 
  Додатковий САС може бути присуджений на 
розсуд судді кращим псу та суці, які посіли перше місце з 
оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класах в окремому 
класі (відповідно проміжний, відкритий, робочий, чемпіонів) 
за умови реєстрації в цьому класі не менше трьох собак. 
  Додатковий R.САС може бути присуджений в 
класі тільки якщо в цьому класі присуджувався САС. 
  На одній виставці собака на розсуд судді 
може отримати тільки один САС (в своєму класі, за умови 
реєстрації в цьому класі не менше трьох собак, або при 
порівнянні на титул кращий пес / краща сука). 
  - J.САС (кандидат в юні національні чемпіони 
краси) – присуджується кращим псу і суці, які посіли перше 
місце з оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класі юніорів. 
  - CС (сертифікат відповідності) – можуть 
отримати собаки, що потрапили до розстановки з 1-го по 
3-є місце в класі з оцінкою не нижче "відмінно". На 
виставках рангу КЧК собака, який посів 1 місце в класі і 
СС, бере участь у порівнянні на КЧК. 
  - J.СС (юніорський сертифікат відповідності) - 
можуть отримати собаки, які потрапили в розстановку з 
1-го по 3-тє місце в класі юніорів з оцінкою не нижче 
"відмінно". На виставках рангу КЧК собака, який отримав 1 
місце в класі юніорів та J.СС, бере участь в порівнянні на 
Ю.КЧК. 
  - Ю.КЧК – кандидат в Юні Чемпіони ВКП. 
  - КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП. 
  - Ю.ПК – Юний Переможець ВКП. 
  - ПК – Переможець ВКП. 
  - Ю.ЧК – Юний Чемпіон ВКП. 
  - ЧК – Чемпіон ВКП. 
  - BEST BABY (Кращий Бебі) – Кращий бебі. 
Обирається порівнянням пса і суки переможців класу бебі. 
  - BEST PUPPY (Краще Цуценя) – Краще 
Цуценя. Обирається порівнянням пса і суки переможців 
класу цуценят. 
  - BEST JUNIOR (Кращий Юниор) – Кращий 
юніор. Обирається порівнянням пса і суки переможців 
класу юніорів (цей титул присуджується на розсуд 
організаторів виставки). 
  - BEST VETERAN (Кращий Ветеран) – 
Кращий ветеран породи обирається порівнянням пса і суки 
переможців класу ветеранів. 
  - КП – Кращий пес. Обирається порівнянням 
переможців класів проміжного, відкритого, робочого, 
переможців, чемпіонів, чемпіонів ВКП. 
  - КС – Краща сука. Обирається порівнянням 
переможців класів проміжного, відкритого, робочого, 
переможців, чемпіонів, чемпіонів ВКП. 
  Логічним фіналом монопородної виставки є 
вибір кращої собаки виставки. 

  - BOB (КПП – кращий представник породи) 
Обирається порівнянням кращих пса і суки породи, кращих 
юніорів (пса і суки), кращих ветеранів (пса і суки). 
  - BOS (кращий представник породи 
протилежної статі) – присуджується при порівнянні кращих 
псів чи сук із собак протилежної статі відносно собаки, 
який отримав титул ВОВ. Порівнюються найкращі: пес / 
сука породи, пес / сука юніор, пес / сука ветеран. 
  Примітка: Всі резервні сертифікати можуть 
присуджуватися тільки за умови, що присуджені основні 
сертифікати. Так, не може бути присуджено R.CAC, якщо 
не присуджено САС. 
  10.4. Експерт одноосібно, керуючись 
стандартом породи, приймає рішення про присудження 
титулу собаці. 
  11. Перелік порід, в яких титули можуть 
присуджуватися в кожному різновиді за зростом, типом 
шерсті, мастю 
  11.1. На монопородних виставках кількість 
САС в породах: без робочого класу - 6хСАС, в породах з 
робочим класом - 8хСАС. 
  11.2. На всіх монопородних виставках САС 
присуджується в наступних класах: проміжному, 
відкритому, робочому та чемпіонів. 
  11.3. Всі резервні сертифікати 
присуджуються аналогічно до основних сертифікатів. 
  11.4. В нижче наведених породах титули 
присуджуються в кожному різновиді за зростом, типом 
шерсті, мастю ( на додаток до п 11.5. Положення «Про 
міжнародні та сертифікатні виставки в системі КСУ») і з 
урахуванням наявності класів Робочий, Переможців і 
Чемпіонів ВКП : 
  12. Каталог виставки 
  12.1. На підставі заявочних аркушів 
складається каталог Монопородної виставки, який має 
містити: 
  - Титульний аркуш з емблемою КСУ і 
написом КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ (КСУ) 
  - Назвою осередку КСУ або ВКП, який 
проводить виставку із зазначенням назви виставки, її 
рангу, дати і міста проведення; 
  12.2. Каталог виставки будь-якого рангу має 
містити: 
  - Список суддів із зазначенням країни 
проживання двома мовами, одна з яких – англійська. 
  - Список оргкомитету виставки. 
  - Положення про проведення виставки цього 
рангу, а саме це положення. 
  - Розклад експонування собак за породами, 
днями, рингами і суддями. 
  - Розклад усіх заходів виставки. 
  - Список порід за групами FCI, в алфавітному 
порядку, із зазначенням номерів за каталогом і кількості 
собак за відповідними породами. 
  - Перелік експонентів, який починається 
назвою групи МКФ, назвою породи, потім слідує список 
учасників за статтю і класом у послідовності їх 
експонування: 
  - БЕБІ (пси, потім суки), 
  - ЦУЦЕНЯТА (пси, потім суки), 
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  - ЮНІОРИ (пси, потім суки), 
  - ПСИ (послідовно за классами - Проміжний, 
Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів 
ВКП, Ветеранів), 
  - СУКИ (послідовно за класами - Проміжний, 
Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів 
ВКП, Ветеранів). 
  12.2.1. В тих породах, де передбачене 
суддівство за мастю, також відбувається розподіл за 
мастю у вказаній вище послідовності. 
  12.2.2. Нумерація наскрізна на всіх 
експонентів виставки. 
  12.2.3. Повні каталожні дані кожного собаки 
мають містити: № за каталогом, кличку собаки, № 
родоводу собаки, дату народження, масть, кличку батька з 
номером родоводу, кличку матері з номером родоводу, 
прізвище та ініціали заводчика, прізвище та ініціали 
власника з зазначенням міста/країни. 
  12.3. Кількість каталогів виставки не може 
бути меншою кількості учасників. 
  12.4. У каталозі виставки не допускається 
наявність додаткових списків і порожніх номерів. Оцінки і 
титули собакам, не занесеним до каталогу виставки, не 
підтверджуються. 
  13. Спостерігач виставки 
  13.1. Кандидатура спостерігача на 
монопородні виставки призначається з числа членів 
Президії КСУ, членів Виставкової комісії КСУ або 
відповідного ВКП, працівників ГУ КСУ або членів правління 
ВКП. Спостерігач отримує мандат і форму звіту. 
  13.2. Всі витрати, пов'язані з перебуванням 
спостерігача на виставці (транспортні, проживання, 
харчування) оплачує оргкомітет виставки. 
  13.3. Спостерігач у своїй діяльності керується 
цим Положенням, взаємодіє з оргкомітетом виставки та 
суддями. 
  13.4. Спостерігач має наступні 
повноваження: 
  - допомагає і консультує клуби-організатори в 
ході підготовки виставки, 
  - забезпечує дотримання і застосування всіх 
правил і положень в процесі проведення виставки, 
  - здійснює контроль за веденням реєстрації, 
наявністю ветеринарного контролю на виставці, роботою 
рингових бригад, роботою нагородної комісії, дотриманням 
порядку отримання титулів і сертифікатів, наявністю всієї 
необхідної виставкової документації, правильністю та 
своєчасністю її заповнення та видачею учасникам 
виставки. 
  13.5. Спостерігач має право: 
  - отримати підписаний оргкомітетом каталог 
виставки; 
  - на отримання будь-якої інформації, що 
стосується інспектованої виставки за пред'явленням 
мандата спостерігача, а оргкомітет зобов'язаний її надати 
на першу його вимогу; 
  - давати рекомендації в спірних питаннях, що 
стосуються правил організації та проведення цієї виставки; 
  - приймати від учасників виставки письмові 
заяви, що стосуються порушень правил і положення 

проведення цієї виставки для передачі до відповідного 
ВКП або ГУ КСУ, в разі якщо питання не може бути 
вирішене організаторами виставки на місці. 
  13.6. При відкритті виставки спостерігач 
повинен бути представлений експонентам. 
  13.7. В обов'язки Спостерігача не входить: 
контроль фінансової діяльності організаторів виставки, 
перевірка фінансово-звітної документації виставки. 
  13.8. Спостерігач не має права впливати на 
хід суддівства експонентів. 
  13.9. Спостерігач не має права виставляти 
своїх собак на цій виставці, так само як і члени його сім'ї. 
  13.10. Спостерігач зобов'язаний в 10-ти 
денний термін надати до ВКП і ГУ КСУ каталог, отриманий 
на виставці, письмовий звіт і за можливістю фотозвіт про 
інспектовану виставку. 
  14. Правила ведення звітності за 
результатами виставки. 
  14.1. Організація, відповідальна за 
проведення виставки, направляє на адресу ВКП і ГУ КСУ 
наступні документи: 
  - 2 чистих каталоги виставки (каталоги, що 
надаються для звіту, не повинні нічим відрізнятися від 
каталогів, які видаються учасникам виставки). 
  - 1 розмічений каталог з усіма титулами і 
оцінками з зазначенням усіх собак, які отримали відповідні 
титули (ВОВ, BOS, САС, R.CAC, J.CAC, CС, Ю.СС, Ю.КЧК, 
КЧК, Ю.ПК, ПК, Ю. ЧК, ЧК) підписаний і завірений 
організатором виставки із зазначенням прізвищ експертів, 
які присудили титули; 
  - копії експортних родоводів на собак 
іноземних учасників виставки, які отримали титули 
(розкладені по порядку номерів в каталозі, із зазначенням 
на родоводі номера за каталогом, отриманого титулу і 
виставкового класу, з доданими необхідними копіями 
сертифікатів, якщо собака виставлявся в робочому класі 
або класі чемпіонів) 
  - копії сертифікатів для членів КСУ, які 
виставлялись і отримали титули в робочому класі або 
класі чемпіонів за сертифікатом виданим в інших країнах 
(розкладені по порядку номерів в каталозі, з зазначенням 
номера за каталогом, отриманого титулу) 
  - відомість головного рингу з переліком: 
  - Кращий плідник виставки; 
  - Краща племінна пара виставки; 
  - Краща племінна група (розплідник) 
виставки; 
  - Бест бебі (із зазначенням чотирьох 
призових місць); 
  - Бест цуценят (із зазначенням чотирьох 
призових місць); 
  - Бест юніорів (із зазначенням чотирьох 
призових місць) - проводиться на розсуд організаторів. 
  - Бест ветеранів (із зазначенням чотирьох 
призових місць) 
  - BOB (КПП) (із зазначенням призових місць) 
  - список експертів, що судили на цій виставці, 
з урахуванням проведених замін; 
  - документ про перерахування на рахунок ГУ 
КСУ внеску за патронат виставки. 
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  14.2. Зазначені документи передаються у 
ВКП і ГУ КСУ не пізніше, ніж через три тижні після 
проведення виставки. 
  14.3. За відсутності на момент подачі звіту з 
виставки документів (експортних родоводів для іноземних 
громадян, № UKU для членів КСУ) на собак, які отримали 
титули на виставці – титули анулюються. 
  14.4. У разі заборони на участь у виставках 
окремих осіб за вчинені ними порушення, виставкова 
комісія КСУ повідомляє про це всі відділення КСУ і 
організації, що входять до складу МКФ. Результати собак, 
що належать порушникам, отримані на виставках після 
оголошення заборони, анулюються. 
  15. Санкції 
  15.1. За заявою експертів, працівників 
рингових бригад, інших зацікавлених осіб, за порушення 
учасниками виставки будь-якого з вимог цього положення 
до них Виставковим Комітетом виставки можуть бути 
застосовані наступні санкції: 
  - відсторонення від участі в цій виставці (без 
повернення цільового внеску); 
  - заборона на участь у виставках та інших 

племінних заходах, що проводяться цим відділенням, 
терміном до 3-х років; 
  Крім того, за заявою виставкового комітету та 
інших зацікавлених осіб виставковою або 
конфліктно-правовою комісією може бути вирішене 
питання про дискваліфікацію винних і належних їм собак 
від участі у всіх виставках і інших племінних заходах, що 
проводяться в рамках КСУ, терміном до 3-х років. 
  15.2. При порушенні організаторами виставок 
будь-якого пункту цього Положення Виставкова комісія або 
Президія КСУ може застосувати такі санкції: 
  - Відмова у проведенні виставки строком на 1 
рік. 
  - Відмова у проведенні виставки строком на 3 
роки. 
  - Відмова у проведенні виставок на 
невизначений період. 
  15.2.1. За затримку звіту і оплати 
виставкового внеску, сума внеску подвоюється 
автоматично без рішення виставкової комісії КСУ та 
Президії КСУ. 
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Монопородна виставка вельш коргі пемброків 

Расписание / Schedule 
19.06.2021 

РИНГ 1 / RING 1 

Gavryuk, Tatyana / Гаврюк Татьяна Сергеевна 

  17:45 Вельш коргі пемброк / Welsh corgi pembroke (72) (Великобритания / Great Britain) 
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Породы по группам FCI  
№ 

породы 
Порода Судья Номера по 

каталогу 
Кол-во 

участников 

 ГРУПА 1 - Пастуші собаки (вівчарки) та скотогонні собаки (крім швейцарських скотогонних 
собак) / Group 1. Sheepdogs and Cattledogs 

 

39 Вельш коргі пемброк / Welsh corgi pembroke Gavryuk, Tatyana / Гаврюк 
Татьяна Сергеевна 

1-72 72 
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ГРУПА 1 - ПАСТУШІ СОБАКИ (ВІВЧАРКИ) ТА СКОТОГОННІ СОБАКИ (КРІМ 
ШВЕЙЦАРСЬКИХ СКОТОГОННИХ СОБАК) / GROUP 1. SHEEPDOGS AND 

CATTLEDOGS 
 

ВЕЛЬШ КОРГІ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE (39, Великобритания / Great Britain)  
Судья Gavryuk, Tatyana / Judge Гаврюк Татьяна Сергеевна (номера 1-72, количество 72), 19.06.2021, Ринг 1, 17:45  

Пси / Males Клас Бебi / Baby Class 

001 BALU DREVNYAYA LEGENDA 
МЕТРИКА, CHIP 945000001597083, д.р. 05.02.2021, tricolor, SLO-MO SAMBATUS x VARVARA IZ 
DOMA NA HOLME, зав. Strilets Oleh, вл. Topolnytskyi Andrii,  Киев 

002 DILAN IZ DOMA VENGRE (N/B) 
МЕТРИКА, FYF 3263, д.р. 06.01.2021, tricolor, AXEL FOLEY IZ DOMA VENGRE x VLATERFOLG 
JOUIS DE LA VIE (N/B), зав. Vengre-Vengerova Ya.E., вл. Pavlova Kateryna,  Киев 

003 EDLEN HOUSE WEATHER VANE 
МЕТРИКА, CHIP 900215000103868, д.р. 12.02.2021, триколор, LISJA STAJA YANKEE FLYERS x 
EDLEN HOUSE UNIVERSAL QEEN, зав. Манжула Е.В., вл. Чупиков Владимир, Сай Марина, 
Новомосковск 

 Клас Цуценята / Puppy Class 

004 MISSONI GLORY PRIDE 
МЕТРИКА, CHIP 900215001763779, д.р. 22.11.2020, red & white, HAILAIT’S QUICKSTEP x BELI 
BREIT GLORY PRIDE, зав. Kniazhynska O., вл. Khrystyna Kozlovska, Одесса 

005 OSCAR LEGENDA NASHEGO VREMENI 
МЕТРИКА, CHIP 112060000066147, д.р. 25.09.2020, рыжий - белый, LAIF SPRING SHOLTO 
ALAN x SHELBY COBRA TELMAN HAUS, зав. Куран А.А., вл. Ткачук Д.Д., Ямполь 

006 PREMIUM LIGHT BLESK 
UKU. ОБМЕН, CHIP 643094100715448, д.р. 02.11.2020, red&white, ANDVOL KILIMANJARO (N/B) 
x IRYSHIRE AMAZING FILLY, зав. Kylych A.M., вл. Bohatyrova M.V., Одесса 

007 TASHER BLACK 
МЕТРИКА, CHIP 900215001365962, д.р. 16.11.2020, tricolor, ALBION SOUL CHARM 
EXCELLENCE x VANADIS FREYIA VOM GRAU PRIDE, зав. Koshelieva Yulianna, вл. Васильев 
Феликс, Одесса 

 Клас Юнiори / Junior Class 

008 BRUNI SIGVAR 
МЕТРИКА, CHIP 900215001186764, д.р. 12.09.2020, red & white, DJUMANJI IZ DOMA VENGRE x 
BRIANNA ATTRACTIVE LADY, зав. Kopatko Olena, вл. Svitlana Marioglo-Tsarenko,  Киев 

009 HAILAIT'S CAMBRIDGE 
РКФ 5777395, CHIP 900113001660161, д.р. 01.04.2020, red&white, HAILAIT'S ARDEN / RKF 
3597772 x JE-SUIS-DIANE-KEATON DES CONTAMINES / RKF 4238978, зав. Shvedova N.V., вл. 
Tvardovska N, Одесса 

010 IWEIN IZ DOMA NA HOLME 
UKU. 0464840, CHIP 900215000082256, д.р. 24.01.2020, -red & white, DONTSOV IZ DOMA NA 
HOLME/UKU.0249620 x PINEA IZ DOMA NA HOLME/UKU.0303152, зав. Lytvyniuk Mykhailo, вл. 
Snopenko Hanna,  Киев 

011 LUXBERRY FLIRTIN (N/B) 
UKU. 0505611, CHIP 643078115154405, д.р. 21.08.2020, -red&white, MISTICOR HALF THE 
BATTLE RKF 5141268 x MISTICOR NOTHING CAN BE MORE WONDERFUL RKF 5041192, зав. 
Sizova O.N., вл. Kurkova Iryna,  Киев 

012 MARSEILLE MIO TESORO IZ GVARDII CORGOS 
МЕТРИКА, CHIP 992001000467660, д.р. 09.02.2020, red-white, ANDOL CHEVALIEV x TALISMAN 
VASILISY NIGHT IMPRESS, зав. Ignatyeva Oksana, вл. Zareva Ityna, Одесса 

013 MISTYCOR ZAKARI BLISS WINDS 
RKF 5776208, LSS 792, д.р. 13.07.2020, -рыже-белый, MISTYCOR GIMME ALL YOUR LOVIN x 
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MISTYCOR KERRY GLORIOUS LODESTAR, зав. Рондик О. Е., вл. Yezhova L, Днепр 

014 OXFORD IZ DOMA NA HOLME (N/B) 
UKU. 0480736, CHIP 900215000082531, д.р. 14.07.2020, red & white, SAUVIGNON IZ DOMA NA 
HOLME , UKU.0187464 x XIMENA IZ DOMA NA HOLME (N/B), UKU.0346800, зав. Lytvyniuk 
Mykhailo & Hulenko Iryna, вл. Senchuk Maryna, Одесса 

015 WHITE MOTION IDEN 
МЕТРИКА, XD 4270, д.р. 11.01.2020, -red & whaite, RADUZHNAYA SKAZKA RICHMOND AT 
WHITE MOTION x MISTYCOR BRICH ZE LAYN, зав. Аксенов Ю.-Чеховцева І.-Волкогон І., вл. 
Тімченко Олена, Одесса 

016 WINNER THE ENERGY OF LAIF 
МЕТРИКА, CHIP 804098100137108, д.р. 23.07.2020, tricolor, LAIF SPRING ELEVATION OF 
STYLE x HAILAIT’S TAIGA, зав. Богатырёва М.-Паршутина Т., вл. Бурко А., Одесса 

 Клас Проміжний / Intermediate Class 

017 AMANSI VINCENT CASSEL N/B 
РКФ 5739441, CHIP 643099000619257, д.р. 04.01.2020, red&white, DIZAYN PERFECT IZ 
KSARO-CHESTNAYA IGRA x AMANSI TWINKLE STAR, зав. Barkova T, вл. Pavlova-Skorodumova 
Zhanna,  Киев 

018 ARMANI GIO THE ENERGY OF LIFE 
UKU. 0467228, CHIP , д.р. 11.07.2019, red&white, LAIF SPRING ELEVATION OF STYLE RKF 
5216989-UKU.0402304 x AGNESHKA DJENESTRA UKU.0336908, зав. Богатырёва М., вл. 
Козачук Яна, Херсон 

019 BENTLEY MOTORS VILIBODREAMS 
UKU. 0450774, CHIP 900113001870437, д.р. 16.09.2019, red&white, STYLE LIFE EQULIBRIUM x 
DIVLADJO ROYAL GIFT FOR YOU, зав. Loboda Liliia, вл. Korotkov Andrii, Одесса 

020 OCCULTUS PATRONUS EX VALHALOS SARGAS 
UKU. 0463405, CHIP 956000011195942, д.р. 15.09.2019, red & white, AURORUS IGNIS EX 
VALHALOS SARGAS, LSVK WKP 0439/17 x GOLD OF MARY FROM VALHALOS SARGAS, LSVK 
WKP 0365/16, зав. Kristina Kazlauskaite-Gresevlciene, Litva, вл. Liliia Loboda, Славутич 

021 PARMEZAN 
UKU. 0451463, CHIP 900215000119684, д.р. 29.09.2019, red & white, ANDVOL CHEVALIER x I 
WILL SURVIVE NIKO-GRAD (N/B), UKU.0384581, зав. Samoilenko Mykola, вл. Lychak Kateryna & 
Tinhaiev Yevhenii, Одесса 

 Клас Відкритий / Open Class 

022 ADAM THE POWER OF LOVE 
UKU. 0403940, CHIP 990000000802361, д.р. 11.01.2019, red&white, DEMIAN CONGUEROR OF 
HEARTS NIKO-GRAD x SIRENA VON BOO SAMBATUS (NB), зав. Nazarenko G, вл. Fedorchenko 
V, Одесса 

023 BOY MARTIN RAY OF THE SUN 
UKU. 0366277, CHIP 804098100107128, д.р. 01.03.2018, red&white, VLATERFOLG DIAMOND 
SPIRIT OF GRISOGONO (N/B) x HOLSTEP S LASSIE, зав. Hontsova V, вл. Baiero Yevhen, 
Одесса 

024 CACH BAG MY HONEY EYES (N/B) 
UKU. 0420083, CHIP 804098100124870, д.р. 07.05.2019, -red & white, VLATERFOLG DIAMOND 
SPIRIT OF GRISOGONO (N/B) x HOLSTEP S LASSIE, зав. Gontsova Vitalina, вл. Rusova Olena, 
Харьков 

025 CUNDY NUT VILIBODREAMS 
UKU. 0460258, CHIP 900113000828786, д.р. 15.02.2020, tricolour, GOLDEN GOBLET SAMBATUS 
x GALLAKTIKA Z PIASHCHOTNAI ZORKI, зав. Loboda Liliia, вл. Smirnova Olena, Чернигов 

026 LUST FOR FREEDOM HAPPY GENERATION 
UKU. 0436164, CHIP 991003000238768, д.р. 15.07.2019, red & white, SNOW STAIL KEEP MY 
SECRET x BEAUTY BRIGHT FROM HAPPY GENERATION, UKU.0321304, зав. Svystun 
Oleksandr, вл. Meretskyi Yaroslav, Одесса 



Каталог создан в системе zooportal.pro  17 

027 MERRY FLOCK HULK HOGAN (N/B) 
UKU. 0457608, CHIP 900215000044966, д.р. 21.11.2019, red&white, MAXBORD OSVALD (N/B) x 
TROYA, зав. Ilchenko Tetiana & Manusha Olena, вл. Snizhana Marianova, Бровары 

 Клас Робочий / Working Class 

028 QUICK-STEP IZ DOMA NA HOLME 
UKU. 3753872, CHIP 991001001436374, д.р. 24.08.2017, red-sable&white, KNIGHT RED LONG 
LIFE x ENTA IZ DOMA NA HOLME UKU.0123532, зав. Trubitska A. & Lytviniuk Mikhailo, вл. 
Melikova I. O.,  Киев 

 Клас Чемпіонів / Champion Class 

 
029 

CH.UKR 
ALBION SOUL CHARM EXCELLENCE 
UKU. 0384325, CHIP 900057600007831, д.р. 30.08.2018, red& white, ANDVOL AGENT 007 
UKU.0231150 x BRISKLANE FINGERPRINTS UKU.0255866, зав. Ternavska Oksana, вл. Vasyliev 
Feliks, Одесса 

 
 
030 

 
CH.MKD 
AMORE VERITAS DON CORLEONE 
UKU. 0342870, CHIP 900085000163360, д.р. 22.08.2017, tricolour, WALLFUGH INK NIRENO 
PICTURE / ROI 15/71991 x ENIGMA IZ DOMA NA HOLME / UKU.0265025, зав. Bobchenko 
Anastasiia & Semenchuk Andrii, вл. Bobchenko Anastasiia & Semenchuk Andrii, Украина / Ukraine 

 
 
031 

 
GRCH.AMER 
AUBREY’S THREE SHIPS A SAILING 
AKC DN 60006703, CHIP 956000009992027, д.р. 11.10.2019, red&white, GCHG CH XIV KARAT 
SPECIAL PLACE IN MY HEART AT BRIGADOON CGC TKN / DN45179601 x CH AUBREY’S 
DOIN’IT FREESTYLE, зав. Mrs. Cynthia Savioli/Mr. Vincent J Savioli, вл. Olesya Shchukina & 
Cynthia Savioli & Vincent Savioli, Ephrata 

 
 
032 

 
GRCH.UKR, CH.UKR 
GRAND CRISTAL IZ GVARDII CORGOS 
UKU. 0374624, CHIP 991001001947372, д.р. 21.03.2018, red&white, AMANSI GREATER ART, RKF 
4799422 x FUNNY STRONG WILL, UKU.0287204, зав. Ignatyeva Oksana, вл. Kurkova Irina,  Киев 

 
 
033 

 
CH.UKR 
MARILYN MANSON SAMBATUS 
UKU. 0291188, CHIP 900085000030753, д.р. 22.07.2016, триколор, ANDVOL ERIKSON, 
UKU.0136584 x YUWEL SANBATUS (N/B), UKU.0116213, зав. Zamlynska Iryna, вл. Полищук 
Инна, Белая Церковь 

 
 
034 

 
CH.MDA 
MASKORI GRANDMASTER 
UKU. 0341395, CHIP 20102016, д.р. 20.10.2016, red & white, DWYNELLA ROUGH'N'ROWDY / 
RKF 3325688 x ART FELICITY UISPER SOLNG / RKF 3946761, зав. Semenova M..A., вл. 
Liashcheva D.G., Харьков 

  

 
035 

CH.UKR 
MR.MOONLIGHT HAUS WITYK 
UKU. 0235407, CHIP 972270000367118, д.р. 02.10.2014, red & white, SAPHINA PASTORAL 
SYMPHONY x ELISAVETTA HAUS WITYK, зав. Wityk I.S.- Izabella Glowacka, вл. Kotova A.M., 
Украина / Ukraine 
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036 ANDVOL CHEVALIER 
UKU. 0396804, CHIP 643093905007934, д.р. 04.09.2018, red – white, FAIRYKIST BRYNLEA EX 
PARTE LSVK0339/16, AKC DN43403101 x TWINAN TRUE COLOURS RKF3667739 KCR 
AQ02313701, зав. Volkova M., вл. Bazilevich A., Днепр 

037 HAILAIT’S MAKSIMUS 
UKU. 0415800, CHIP 900115000556507, д.р. 28.01.2018, red & white, TIMBERSIDE 4 WHEELIN 
AT WINTERFLOWER, RKF 2955148 x RUS GLAMUR NEW ZEALAND AT HAILAIT’S, RKF 
4204564, зав. Шведова Н., вл. Ворохаева Н., Одесса 

038 KNIGHT RED LONG LIFE 
UKU. 0241021, CHIP 933061600001228, д.р. 21.04.2015, red & white, GWYNEDD AT DOMA NA 
HOLME PEMS PASSION x ASTARTA GREAT WINNER LONG LIFE, UKU.0162546, зав. Frolova 
N.G. & Shvidenko O.B., вл. Melikova I.O.,  Киев 

039 MISTYCOR FALLEN ANGEL (N/B) 
UKU. 0496028, CHIP 643094800094995, д.р. 25.01.2020, red & white, ALENCLAUD MARLEY x 
GOLDEN HAPPYNESS FIONA (N/B), зав. Rondik O.E., вл. Galyna Komisarenko, Николаев 

 Клас Ветеранів / Veteran Class 

040 OBI VAN KENOBI DJENESTRA (NB) 
UKU. 0091135, 04DS11 04DS11, д.р. 06.03.2011, .tricolour, RKF 1387907, UKU.006636/03 x 
UKU.0003814, зав. Davydov S.V., вл. Eltsova N.A.,  Киев 

Суки / Females Клас Бебi / Baby Class 

041 BERRY SWEET BERRY MY HONEY EYES 
МЕТРИКА, CHIP 900097000573697, д.р. 09.03.2021, -red&white, ANDVOL CHEVALIER x BELLA 
SPRIT GIFT, зав. Hontsova Vitaliya, вл. Hontsova Vitaliya,  Україна 

042 DAKOTTA CLAB GABRIELLE FOR GLORY PRIDE 
МЕТРИКА, DCK 99, д.р. 19.02.2021, ,рыже-белый, ASHBRYN CLASSIC DREAM x LAIF SPRING 
COMTESSA, зав. Cотникова О.В., Сотникова В.С., вл. Шмелева Г., Украина / Ukraine 

043 DOROGOE UDOVOLSTVIE TWINKIES 
МЕТРИКА, CHIP 900215000826395, д.р. 27.01.2021, rtd and white, PEMCADER BALDER x 
DOROGOE UDOVOLSTVIE OPEN THE BUBBLY, зав. Щукина Олеся, Камеко Татьяна, вл. 
Щукина Олеся, Левый Денис, Днепр 

044 XANA IZ DOMA NA HOLME 
МЕТРИКА, CHIP 900215001321303, д.р. 16.02.2021, red & white, VOTAN IZ DOMA NA HOLME x 
TAMARIX IZ DOMA NA HOLME, зав. Lytvyniuk M., вл. Paskar Tamara, Одесса 

 Клас Цуценята / Puppy Class 

045 AMBER AIVA MY HONEY EYES (H/B) 
МЕТРИКА, 15U 20113-2, д.р. 20.09.2020, -red&white, VLATERFOLG DIAMOND SPIRIT OF 
GRISOGONO (N/B) x HOLSTEP S LASSIE, зав. Гонцова В, вл. Гонцова В, Одесса 

046 BEATRICE 
МЕТРИКА, CHIP 900215001359868, д.р. 21.11.2020, tricolour, ANDVOL SHTRAUS x DOROGOE 
UDOVOLSTVIE SALTED CARAMEL, зав. Chernetska Olha, вл. Prokopenko Anna, Харьков 

047 DIANA ROSS DOG FM 
МЕТРИКА, CHIP 968000011354409, д.р. 29.10.2020, -red&white, CORWOOD LAST HERO x 
DOROGOE UDOVOLSTVIE LILY MARTINI, зав. Kupina Maryna, вл. Kupina Maryna,  Киев 

048 GABRIELLE VILIBODREAMS 
МЕТРИКА, CHIP 990000004469724, д.р. 04.12.2020, рыжий с белым, OCCULTUS PATRONUS 
EX VALHALOS SARGAS x GALLAKTIKA Z PIASHCHOTNAI ZORKI, зав. Лобода Лилия, вл. 
Змиевская И., Лобода Л., Славутич 

049 OGNENNAYA LEDI 
МЕТРИКА, CHIP 900215000713900, д.р. 26.11.2020, red'white, STYLE LIFE NEW FREEDOM RKF 
4204468 x DOBRAYA FEYA ZOLOTAYA FORTUNA UKU.039271, зав. Kulko Nataliia, вл. Гальян 
Сергей, Днепр 
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 Клас Юнiори / Junior Class 

050 BE FIRST RUMI 
МЕТРИКА, CHIP 968000011216578, д.р. 14.04.2020, red&white, ANDVOL SHTRAUS x MASKORI 
GERMIONA BE FIRST, зав. Luhovska Olena, вл. Hontova Vira, Харьков 

051 HAILAIT'S DOUBLE BUBBLE 
МЕТРИКА, XYB 648, д.р. 22.04.2020, red& white, HAZEL HAMLET SOMMERSITE VALHALLOS 
SARGAS x HAILAIT'S HONEY MOON, зав. Шведова Н.В., вл. Гончаренко Г.А.,  Киев 

052 JE T'AIME NORD SHTORM 
UKU. 0489397, CHIP 991003000220271, д.р. 20.05.2020, red & white, LAIF SPRING ELEVATION 
OF STYLE x NUTELLA NORD SHTORM, зав. Komisarenko Galyna, вл. Komisarenko Galyna, 
Николаев 

053 LILU MERRY FLOCK (N/B) 
МЕТРИКА, CHIP 900215000044963, д.р. 30.03.2020, red&white, MAXBORD OSVALD (N/B) x 
VIVIEN, зав. Ilchenko T, вл. Serheichyk V,  Киев 

054 MARY EMILY SWEET TAIL 
МЕТРИКА, CHIP 900215000781430, д.р. 02.08.2020, red&white, MAJOR POINT BRAINSTORN x 
HONEYMOON FANTASY, зав. Пирогова Зоя, вл. Пирогова Зоя, Запорожье 

055 MISTYCOR JACARANDA 
РКФ 5768741, CHIP 900217000115028, д.р. 11.07.2020, tricolour, MISTYCOR HISTORY 
SUPREME II x MISTYCOR RASPBERRY ICECREAM, зав. Rondik O, вл. Pavlova-Skoro Zhanna,  
Киев 

056 QUEEN STYLE BLUE MOON 
UKU. 0479514, CHIP 968000011223266, д.р. 09.06.2020, sable, ANDVOL CHEVALIER UKU. 
0396804 x ANDVOL ZAVETNAYA MECHTA UKU. 0367081, зав. Piddubna Olha, вл. Piddubna 
Olha, Харьков 

 Клас Проміжний / Intermediate Class 

057 AMAL’ ARABICA THE ENERGY OF LIFE (N/B) 
UKU. 0467231, CHIP 804098100059964, д.р. 11.07.2019, tricolour, LAIF SPRING ELEVATION OF 
STYLE x AGNESHKA DJENESTRA (N/B), зав. Bohatyrova Marianna, вл. Bohatyrova Marianna, 
Одесса 

058 MERRY FLOCK HALLE BERRY 
UKU. 0457609, CHIP 900215000144396, д.р. 21.11.2019, red&white, MAXBORD OSVALD x 
TROYA, зав. Ilchenko Tetiana&Manusha Olena, вл. Khrystyna Kozlovska, Одесса 

059 MISTYCOR TEENAGE DREAM 
UKU. 0457731, CHIP 643078900132169, д.р. 14.11.2019, red & white, SNOW STAIL KEEP MY 
SECRET x MISTYCOR SANDS OF SILENS, зав. Rondik O. E., вл. Kupina Maryna,  Киев 

060 ORDEN KELTOV CREAMY CARAMELLE 
UKU. 0460619, CHIP 804098100133049, д.р. 21.01.2020, red & white, PEMCADER BALDER x 
KEKSBAND PUNCHLINE (N/B), зав. Tatyana Gavryuk, вл. Tyshetska Veronika, Львов 

 Клас Відкритий / Open Class 

061 AIJA BLACK DIAMOND 
UKU. 0403944, CHIP 990000000802368, д.р. 11.01.2019, red&white, DEMIAN CONGUEROR OF 
HEARTS NIKO-GRAD x SIRENA VON BOO SAMBATUS (NB), зав. Nazarenko G, вл. Мазур Ю, 
Одесса 

062 ANDVOL ZAVETNAYA MECHTA 
UKU. 0367081, BSK 964, д.р. 05.11.2017, tricolour, ANDVOL HAN SOLO RKF 4408090 x ANDVOL 
IOLANTA RKF 3667485, зав. Volkova M., вл. Piddubna O., Харьков 

063 ECSTASY LAVISH SOUL 
UKU. 0403860, CHIP 900085000159854, д.р. 02.12.2018, -red&white, FAIRY'S GIFT ZEUS x VISIT 
A BEAUTIFUL LADY VIL'VETOVIY BLUEZ, зав. Долбня Н.В., вл. Долбня Н.В., Запорожье 

064 HOLSTEP S LASSIE 
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UKU. 0247149, CHIP 2331, д.р. 17.07.2015, red&white, DRAGON JOY NEW RAY OF SUNSHINE 
UKU0065134 x HOLSTEPS PIN-UP UKU0062475, зав. Sverchkova T, вл. Gontsova V, Одесса 

 Клас Чемпіонів / Champion Class 

 
065 

CH.UKR 
DIVLADJO ROYAL GIFT FOR YOU 
UKU. 0358782, CHIP 900000000001167, д.р. 31.01.2018, рыжий с белым, HAZEL HAMLET 
SOMMERSEITE VALHALOS SARGAS, UKU.0219332 x ILLUSION YAUS WITYK, зав. Афанасиади 
Диана, вл. Лобода Лилия, Славутич 

 
 
066 

 
CH.UKR 
DOROGOE UDOVOLSTVIE LAVENDER MIST 
UKU. 0284474, CHIP 804098100100052, д.р. 31.05.2016, tricolour, ANDVOL MERCURY (N/B) / 
RKF2840284 x DOROGOE UDOVOLSTVIE FONDUE AU CHOCOLAT / UKU.0158052, зав. Kameko 
T & Matveichuk Alla, вл. Shchukina O & Kameko T, Днепр 

 
 
067 

 
CH.UKR 
FOGGY FROGGIE SAMBATUS 
UKU. 0254913, CHIP 900108001839615, д.р. 08.10.2015, red&white, GWYNEDD AT DOMA NA 
HOLME PEMS PASSION x GINGER LEMON HONEY TEA SAMBATUS, зав. Deyneko K.M., вл. 
Bobchenko A.E.& Semenchuk A.Yu., Кривой Рог 

  

068 DOROGOE UDOVOLSTVIE OPEN THE BUBBLY 
UKU. 0380921, CHIP 900015637894363, д.р. 27.04.2018, tricolour, DRAGONJOY NEW RAY OF 
SUNSHINE / LOI 10/32156 UKU.0065134 x DOROGOE UDOVOLSTVIE LAVENDER MIST / 
UKU.0284474, зав. Kameko T, вл. Shchukina O & Kameko T, Днепр 

069 I WILL SURVIVE NIKO-GRAD (N/B) 
UKU. 0384581, CHIP 804098100115526, д.р. 23.07.2018, red&white, DRAGONJOY NEW RAY OF 
SUNSHINE x ASSELINA NIKO-GRAD, зав. Polkovnikova N., вл. Samoilenko M.,  Україна 

070 JAITAIME IZ DOMA VENGRE (N/B) 
UKU. 0425688, FYF 2743, д.р. 25.09.2018, red&white, LAIF SPRING ROYAL GOLD , RKF3216880 
x ROXANA DIAZ IZ DOMA VENGRE, RKF4709365, зав. Vengre-Vengerova Ya.E., вл. Pavlova 
Kateryna,  Киев 

071 LAIF SPRING YASINTA 
UKU. 0433543, CHIP 804098100129254, д.р. 19.11.2018, red&white, LAIF SPRING ROYAL GOLD( 
N/B) RKF3216880 x LAI F SPRING QUELLE RKF4164568, зав. Leontyeva N.V, вл. Koshkin V.A, 
Украина / Ukraine 

 Клас Ветеранів / Veteran Class 

072 HAILAIT'S WAIKIKI 
RKF 3420040, XYB 115, д.р. 22.06.2012, триколор, CRAYGYCOR ELFWISH MIB x LAIF SPRING 
LADY IN BLACK, зав. Шведова, вл. Шведова, р-н. Серпуховский, д. Борисово 

 


