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ПЛЕМІННЕ ПОЛОЖЕННЯ 

ГО «Український клуб морських свинок» 

 
 

Преамбула 

Племінне положення ГО «Український клуб морських свинок» (далі за 

текстом – Положення) розроблене на підставі п.п. 2.9, 2.10, 3.1., 3.2., 4.1., 

6.12.1. - 6.12.7. Статуту ГО «Український клуб морських свинок» (далі за 

текстом – Статут), та спираючись на міжнародний досвід у цій галузі, а 

також на вітчизняні Клуби тваринництва, з метою забезпечення відбору 

здорових морських свинок для їх використання у племінному розведенні, 

враховуючи збереження та закріплення їх породних якостей, а також з метою 

регламентації порядку оформлення племінної документації. 

Це Положення є обов’язковим для дотримання усіма членами ГО 

«Український клуб морських свинок». 

 

Терміни, які використовуються у цьому Положенні: 

ГО УКМС – Громадська організація Український клуб морських свинок; 

«Шоу клас» - до цього класу відносяться морські свинки, які повністю відповідають 

породному стандарту, не мають явних породних недоліків, допускаються до розведення та 

можуть конкурувати на експертних породних виставках. 

«Брід клас» - до цього класу відносяться морські свинки, які повністю відповідають 

породному стандарту, але мають породні недоліки, які не дозволяють їм конкурувати на 

експертних породних виставках (наприклад недоліки отримані при травмах: розірване 

вухо, відсутність кігтя та інш., або недостатньо білого у короні Американських крестедів, 

недостатньо довга шерсть у довгошерстих свинок та інш., див. Стандарт порід), але 

свинки можуть бути допущені до розведення. 

«Пет клас» - до цього класу відносяться морські свинки, які повністю або частково НЕ 

відповідають породному стандарту, мають сильні породні недоліки, які не дозволяють їм 

конкурувати на експертних породних виставках. Такі свинки не можуть бути допущені до 

розведення. Але свинки «пет класу» можуть бути представлені та конкурувати на 

виставках з пет-експертизою - «Шоу улюбленців». 
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1. Загальні засади 

1.1 Найвищим пріоритетом племінної діяльності у системі УКМС є здоров’я 

та благополуччя морських свинок. 

1.2. До племінного використання допускаються фізично та клінічно здорові 

породні морські свинки або носії порід (каррієри) з яскраво вираженим 

породним типом, екстер’єрні якості яких відповідають стандарту своєї 

породи, та які мають родоводи УКМС (для народжених в Україні), та 

родоводи визнаних Клубів іноземних держав.  

1.3. Проекти змін та доповнень до цього Положення обговорюються та 

формулюються Племінною комісією УКМС, передаються на розгляд 

Правлінню УКМС, яка їх затверджує чи відхиляє. 

1.4. Родоводи єдиного зразку, затверджені УКМС, видаються тільки УКМС. 

1.5. Метрики єдиного зразку, затверджені УКМС, видаються тільки 

розплідниками зареєстрованими в УКМС. 

1.6. УКМС контролює використання племінних морських свинок. 

Промислове та комерційне утримання та розведення морських свинок не 

допускається. 

1.7. Члени клубу, які займаються розведенням морських свинок, мають 

зареєструвати розплідник у Клубі протягом 6 місяців з моменту вступу до 

УКМС.  

Повноваження Племінної Комісії УКМС регулюються цим положенням та 

чинним Положенням про Племінну Комісії УКМС. 

 

2. Рекомендації щодо допуску до племінного розведення 

2.1. До участі у племінному розведенні у системі УКМС допускаються 

морські свинки, які: 

- досягли фізіологічної зрілості (самці віком не молодше 3-х місяців та вагою 

не менше 700 грам,  які не мають ожиріння; самки віком не молодше 5-ти 

місяців та вагою не менше 850 грам, які не мають ожиріння); 

- мають документи про походження (родоводи), визнані УКМС 

- розведення вести тільки в одній породі, або близькій до неї (селф/крестед, 

шелті/коронет, тощо), допускається використовувати носіїв породи (скінні-

ген, АТГ, тощо) задля покращення породної якості або внесення нового 

забарвлення у породу, але не рекомендується розводити носіїв без крайньої 

необхідності; 

- розведення вести в одному забарвленні або близьких; 

- після пологів самка може бути допущена на повторну в’язку не раніше 3х-

4х місяців після народження малюків та в добрій фізичній формі, вагою не 

менше 850 грам; 

- малюки мають бути відсаджені від матері у віці не молодше 1 місяця від 

народження, виключенням можуть бути самці, які стрімко розвиваються, але 

таких не можна відсаджувати у віці молодше 3 тижнів від народження. 
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3. Заводчик 

Заводчик – людина, яка зареєструвала розплідник у офіційному Клубі, який 

зареєстрований у єдиному державному реєстрі. Заводчик займається 

племінною роботою для покращення породної якості морських свинок, 

постійно приймає участь у виставках, семінарах, тощо, покращує та 

удосконалює свої знання та вміння у цій галузі. 

 

3.1. Тільки Заводчик несе повну відповідальність за якість, отриманого від 

його морських свинок потомства.  

3.2. Після передачі морських свинок у власність новим власникам Заводчик 

не може відповідати за якість їх утримання та вирощування, але має всебічно 

допомагати новому власнику порадами про утримання та вирощування 

морських свинок. 

Заводчикам рекомендовано укладати письмові договори при передачі 

морських свинок новим власникам, вказуючи в цих договорах усі права, 

обов’язки та відповідальність обох сторін.  

3.3. Усі конфлікти, які виникають між заводчиком та новими власниками 

морських свинок, вирішуються шляхом переговорів, а за неможливості 

досягнути згоди, конфлікти вирішуються Племінною комісією через подання 

клопотання до Клубу або вирішуються у судовому порядку. 

 

3.4. Права Заводчика 

Заводчик має право: 

– безперешкодно розпоряджуватися своїми морськими свинками (продавати, 

дарувати, передавати і т.д.); 

– купувати нових морських свинок; 

– планувати направлення роботи у розпліднику; 

– планувати та виконувати в’язки; 

– обирати раціон годування своїх морських свинок; 

– проводити профілактичні заходи для запобігання розповсюдження та 

спалаху хвороб; 

– брати участь у Клубних та позаклубних заходах (семінарах, засіданнях, 

виставках, тощо); 

– отримувати пільги на участь у Клубних заходах; 

– користуватися допомогою, підтримкою та захистом Клубу; 

3.5. Обов’язки Заводчика 

Заводчик зобов’язаний: 

– мати гідні умови для утримування морських свинок, гідно годувати та 

доглядати морських свинок; 

– вчасно надавати ветеринарну допомогу своїм морським свинкам; 

– дотримуватися діючого Статуту та Положень Клубу; 
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– мати якісне, здорове, породне поголів’я морських свинок шоу/брід класу, 

порід визнаних у вітчизняному або Англійському стандарті. 

– указувати свою належність до Клубу на головній сторінці особистого сайту 

/ блогу / групи в соціальній мережі, встановити логотип або банер Клубу з 

активнім посиланням на сайт Клубу; 

– у своїй роботі використовувати тільки Клубну документацію (метрики та 

родоводи); 

– дотримуватися правил етикету та бути чесним із покупцями; 

– освітлювати свою роботу у темі розплідника на форумі та/або у власних 

групах/на власних сторінках у соціальних мережах; 

– хоча б раз на рік приймати участь зі своїми морськими свинками у Клубній 

експертній виставці морських свинок, або в закордонній виставці визнаного 

іноземного Клубу, за умови, що в даному році Клубом було проведено 3 

(три) та більше виставок у різних містах країни.  

 

4. Реєстрація розплідників у Клубі 

Розплідник – має власну назву та реєстраційний номер, є офіційно 

зареєстрованою діяльністю Заводчика, дає можливість народженим у 

розпліднику морським свинкам отримувати «приставку» розплідника до 

імені, видавати метрики та отримувати родоводи. 

 

4.1. Розплідник може бути зареєстрований при дотриманні наступних умов: 

– на підставі свідоцтва про проходження Заводчиком дистанційних курсів 

УКМС «Заводчик-свинковод» та дистанційно скласти іспит, затверджений 

Племінною Комісією УКМС; або підтвердження якості поголів’я на Клубних 

або іноземних виставках (сертифікати (САС) не менше ніж на трьох свинок 

розведення майбутнього Заводчика) та дистанційно скласти іспит 

затверджений Племінною Комісією УКМС; 

– перед реєстрацією розплідника, майбутній Заводчик повинен прийняти 

участь мінімум в одній Клубній виставці морських свинок, представивши на 

експертизу свинок, які знаходяться у його власності; 

– мати якісне, здорове, породне поголів’я морських свинок, не менше ніж 6 

свинок однієї породи (хоча б 1-2 самців, та 4-5 самок); 

– мати гідні умови для утримання морських свинок (підтвердити це фото або 

відео зйомкою), гідно годувати морських свинок та доглядати за ними; 

– сплатити добровільний реєстраційний внесок. 

 

4.2. Назва розплідника. 

Назва розплідника не повинна повторювати/відтворювати назви вже 

існуючих вітчизняних та іноземних розплідників. 

Назва має бути написана українською та англійською мовами, бажано 

однакове «читання» на обох мовах. 
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4.2.1. Заводчик має право змінити назву Розплідника, про що подає 

відповідну заяву до Клубу. Заява розглядається Племінною комісією УКМС, 

після схвалення, змінена назва заноситься до єдиного реєстру. 

4. 2.2. «Приставка» (назва розплідника) додається до імен усіх морських 

свинок, народжених у розпліднику. Приставка може вказуватися як перед 

ім’ям морської свинки, так і після нього (бажано однаково протягом усього 

часу племінної роботи розплідника). 

 

4.5. Власниками розплідника (співвласниками) одночасно можуть бути не 

більше чотирьох осіб. У цьому випадку вони мають рівні права на 

зареєстровану назву розплідника. Вони можуть використовувати цю назву на 

власний розсуд, у тому числі і для морських свинок, які належать виключно 

одному із співвласників вказаного розплідника. У документах на кожну 

морську свинку має бути вказано, хто саме з співвласників отримав цей 

приплід, або вказано одночасно декілька власників (Заводчиків). Будь-хто із 

співвласників розплідника, за власним бажанням, може вийти із складу 

співвласників. У цьому випадку розплідник переходить до співвласників, що 

залишилися або до одного власника, про що подається клопотання до 

Племінної комісії УКМС.  

Усі суперечки стосовно права власності на назву розплідника вирішуються 

шляхом переговорів між співвласниками, подання клопотання до Племінної 

комісії УКМС або у судовому порядку. 

4.6. Для реєстрації розплідника член Клубу повинен заповнити та надіслати 

заяву до Правління клубу (форма заяви на сайті клубу). 

 

4.6.1. Підставою для відмови в реєстрації розплідника в Клубі є не 

дотримання діючого Статуту та Положень клубу, дії, які ганьблять звання 

«Заводчик» та «Розплідник» (якщо такі будуть виявлені Племінною комісією 

УКМС, та за зверненням членів Клубу до Правління Клубу), підривання 

авторитету Клубу на вітчизняній та міжнародній арені. 

 

4.6.2. Реєстрація розплідника анулюється: 

- за заявою власника (співвласників); 

- у випадку смерті Заводчика, якщо право на назву розплідника не 

передається у спадок;  

- за рішенням Племінної комісії УКМС, за порушення Заводчиком діючого 

Положення; 

- за рішенням Племінної комісії УКМС, за дії, які ганьблять звання 

«Заводчик» та «Розплідник» (якщо такі будуть виявлені Племінною комісією 

УКМС, та за зверненням членів клубу до Правління Клубу), підривання 

авторитету Клубу на вітчизняній та міжнародній арені. 

- за рішенням Правління Клубу за умови виключення (примусового або за 

власним бажанням) із Членів УКМС власника (співвласників) розплідника. 
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5. Про видання клубної документації Заводчиком 

5.1. Заводчик має право самостійно видавати (на свинок які допускаються у 

розведення) або не видавати метрики (на свинок які НЕ допускаються у 

розведення) на народжених у розпліднику морських свинок, затвердженні на 

Загальних зборах. 

5.2. Заводчик зобов’язаний у метриці вказувати всі недоліки морської свинки 

на момент продажу, та вказувати підлягає чи не підлягає метрика обміну на 

родовід;  

5.3. Метрика виписується українською мовою, може бути виписана мовою 

національних меншин. 

5.4. На свинок, які допускаються у розведення необхідно мати родовід. 

 

6. Про Клубні родоводи 

6.1. Для оформлення родоводу Заводчик зобов’язаний надіслати до 

Правління клубу родоводи батьків морської свинки, на яку буде 

оформлюватися родовід, та метрику на свинку протягом одного тижня від 

дня видачі метрики. В подальшому залишити родовід собі або передати 

новому власникові свинки. Або віддати метрику новому власнику і 

направити його до Клубу. 

6.2. Заявка на оформлення родоводу приймається не пізніше ніж за 2 місяці 

після отримання метрики, пізніше можуть бути прийняті тільки після 

отримання свинкою хоча б одного Сертифікату на Клубній або іноземній 

виставці або, якщо свинка «брід класу», проходження бонітування з оцінкою 

«дуже добре». 

6.3. Родовід оформлюється, видається та надсилається до адресата 

Племінною комісією УКМС та Правлінням клубу. 

6.4. Вартість оформлення та видачі родоводу встановлюється на Загальних 

зборах. 

6.5. Родовід може видаватися як у електронному, так і у друкованому 

вигляді. 

6.6. Кошти отримані від оформлення родоводів у повному обсязі (з 

вирахуванням витрат на друк та відправку) надходитимуть до казни Клубу. 

6.7. Родовід, оформлений самостійно Заводчиком, без клубної печатки та 

порядкового номеру, не занесеним у реєстр Клубу, являється не дійсним.  

6.8. Всі бажаючи можуть обміняти існуючі родоводи на Клубні. За умовою, 

якщо свинка отримала хоча б один Сертифікат на Клубній виставці або, якщо 

вона «брід класу», пройшла бонітування з оцінкою «дуже добре». 

6.9. Всі бажаючи можуть оформити «нульові» родоводи на Клубні. За 

умовою, якщо свинка отримала хоча б один Сертифікат на Клубній виставці 

або, якщо вона «брід класу», пройшла бонітування з оцінкою «дуже добре». 

«Нульовий» родовід оформлюється на свинку, у якої до цього не було 

родоводу, можливе вказування у родоводі її батьків та інших предків, якщо ті 

достовірно відомі.  
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6.10. У родоводі, оформленому за пунктами 6.8. або 6.9. даного Положення, у 

родоводі вказується: порода, забарвлення, дата народження та ім’я морської 

свинки та її відомих предків, без приставки розплідника та без вказування 

заводчика.  

6.11. Якщо при оформлені родоводу на свинку у предках трапляються 

морські свинки з українських, так званих «розплідників», не зареєстрованих 

в УКМС, то у родоводі вказується: порода, забарвлення, дата народження та 

ім’я морської свинки, без приставки так званого «розплідника» та без 

вказування так званого «заводчика».   

6.12. Родовід виписується українською та англійською мовами.  

6.13. Родовід може бути анульований Племінною Комісією УКМС або 

Правлінням клубу з поясненням причини ануляції. 

 

7. Про проведення дистанційних курсів «Заводчик-свинковод» 

розроблених та затверджених Племінною Комісією УКМС та 

Правлінням клубу. 

 

Реалізуючі пункт 4., 4.1. діючого Положення, та спираючись на положення 

інших вітчизняних та іноземних клубів тваринництва, Племінною Комісією 

УКМС та Правлінням клубу розроблена програма навчання. 

 

7.1. Дистанційні курси включають в себе on-line – лекції та практичні 

заняття, які проводяться членами Племінної комісії УКМС та Правлінням 

клубу.  

В курс навчання входить базове вивчення основ розведення, селекції та 

генетики морських свинок. Вивчення стандарту порід, оцінки свинок за 

стандартом порід, розбір понять та термінів, які використовуються у 

свинководстві, вивчення забарвлень свинок, вміння правильно визначати та 

відрізняти їх. 

7.2. Наприкінці курсів всі учні мають скласти іспит з основ розведення, 

селекції та генетики морських свинок, та вмінь правильно визначати, 

вказувати та відрізняти забарвлення. Всі питання, які будуть виноситися на 

іспит, будуть пояснені та розібрані протягом навчання та надані для 

підготовки. 

7.3. Питання для іспиту розробляються та затверджуються Племінною 

Комісією УКМС та Правлінням клубу.  

7.4. Для кожного учня може бути підібраний індивідуальний графік занять. 

7.5. Розмір добровільного внеску за проходження курсів визначається 

Правлінням клубу, та не має перевищувати розмір членського внеску.  
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8. Санкції  

8.1. За порушення вимог цього Положення Племінна комісія УКМС в 

залежності від тяжкості та наслідків порушення може накласти наступні 

санкції на порушників: 

- попередження; 

- догана; 

- відсторонення Заводчика від ведення племінної діяльності під егідою 

УКМС на термін від 1 до 3 років; 

- відсторонення Заводчика від ведення племінної діяльності під егідою 

УКМС безстроково; 

- ануляція метрик; 

- відмова у видачі родоводів; 

- ануляція вже виданих родоводів; 

- порушення питання про ануляцію реєстрації розплідника; 

- порушення питання про довічну дискваліфікацію Заводчика з Членів 

клубу та ануляцію реєстрації розплідника відповідно. 

8.2. Племінна комісія УКМС розглядає заяви, які надійшли до розгляду про 

порушення цього Положення, у присутності зацікавлених сторін або за 

наявності письмового пояснення сторін.  

8.3. Якщо сторони відмовилися брати участь в засіданні Племінної комісії 

УКМС та/або відмовилися надати письмові пояснення, Племінна Комісія має 

право розглянути справу та винести щодо неї рішення за відсутності 

зацікавлених осіб, повідомлених належним чином.  

8.4. Правління клубу за поданням Племінної комісії УКМС затверджує 

рішення Племінної Комісії щодо накладення санкцій на порушника. Рішення 

Правління доводиться до відома порушника шляхом публікації на 

офіційному сайті УКМС або надсилається електронною поштою.  

8.5. Порушенням правил ведення племінної діяльності з боку Заводчиків, 

власників/співвласників морських свинок, крім іншого, вважається: 

- жорстоке поводження з тваринами; 

- незадовільне утримання племінних тварин та незадовільне 

вирощування та утримання приплоду; 

- фальсифікація інформації, зазначеної у племінній документації; 

- відмова від видавання метрик, морським свинкам, які продаються для 

розведення та участі у виставках; 

- усвідомлене використання інфікованих морських свинок яке 

призводить до розповсюдження інфекційних захворювань, чи морських 

свинок з виявленими спадковими захворюваннями; 

- підробка племінних документів, продаж або відчуження іншим шляхом 

підроблених та дійсних племінних документів на «підставних» морських 

свинок або без морських свинок, а також підготовчі дії до цього, такі як 

розміщення оголошень та ін; 



 9 

- уникання від участі у виставках та інших заходах більше одного року, 

які проводяться Клубом; 

- інші порушення пунктів цього положення. 

8.6. У випадку порушень, зазначених в пункті 8.5., УКМС залишає за собою 

право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо 

незаконних дій власника тварини. 

8.7. Порушення пунктів цього Положення, залежно від ступені тяжкості 

порушення, визначеної Племінною комісією УКМС, за рішенням  Племінної 

комісії УКМС, тягне за собою винесення попередження або догани 

порушнику або/та відсторонення Заводчика від ведення племінної діяльності 

під егідою УКМС на термін від 1 до 3 років, ануляцію метрик, відмову у 

видачі родоводів, ануляцію вже виданих родоводів; 

8.8. Повторне порушення пунктів тягне за собою довічну дискваліфікацію 

Заводчика з Членів клубу та ануляцію реєстрації розплідника відповідно. 

 

9. Порядок внесення змін до Положення 

9.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Положення належить кожному 

члену УКМС. 

9.2. Пропозиції щодо змін до Положення подаються до Племінної комісії, 

узагальнюються та узгоджуються на засіданні Племінної комісії. Зміни до 

Положення затверджуються на Загальних зборах. 

 


