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ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ РОДОВІДНУ КНИГУ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК
(УРКОС)

•  Українська родовідна книга мисливських собак (УРКОС) ФМСУ продовжує запис та
нумерацію, яку з 1962 року вів УТМР, що закінчив запис до неї 01.03.2004р.

•  Ведення Української родовідної книги мисливських собак (УРКОС) покладається на
Федерацію мисливського собаківництва України.

•  Українську  родовідну  книгу  мисливських  собак  веде  її  секретар  –  спеціаліст-
кінолог.

При необхідності  для надання допомоги по запису і  веденню книги можуть бути
притягнуті громадські працівники – кінологи, спеціалісти по породам.

•  Українська родовідна книга мисливських собак складається з:

•  томів порядкового запису собак, причому на кожну породу ведеться окремий том;

•  картотеки УРКОС, що складається з копій свідоцтв на мисливських собак і даних
про  них,  занесених  в  комп”ютер:  картотека  також  складається  з  відділів  по
породам.

•  Кожному  собаці,  записуваному  до  УРКОС,  присвоюється  номер,  а  через  дріб
указується рік запису до книги (двома останніми цифрами року).  Буквені  індекси
порід не використовуються.

В реєстраційний томах за порядковим номером записують в рядок наступні дані про
собаку:  кличку,  номер  родовідного  свідоцтва,  стать,  колір,  дату  народження,
прізвище, ініціали та адресу власника собаки, після чого указують дату запису.

•  До Української родовідної книги мисливських собак записують собак, що мають:

•  оцінку екстер”єра не нижче ніж “добре”;

•  диплом  будь-якого  ступеню  за  профільними  видами  дичини,  одержаний  на
польових іспитах чи змаганнях;

•  встановлені повні чотири покоління предків, приналежність яких до даної породи
доказова;  для  імпортованих  собак  допускається  триколінний  родовід,  цілком
оформлений в країні, з якої вивезений собака.

•  Документом  для  запису  собаки  в  УРКОС  є  вірно  оформлене  Свідоцтво  на
мисливського собаку.

•  Запис в УРКОС робиться за зверненням організацій, що ведуть племінну роботу з
мисливськими  собаками,  до  звернення  прикладають  справжнє  “Свідоцтво  на
мисливського  собаку”  і  завірену  організацією,  що  звертається,  його  копію.  Для



запису  собак,  привезених  з-за  кордону,  прикладається  також  ксерокопія
справжнього свідоцтва, виданого в тій країні, звідки привезений собака.

•  Після запису в УРКОС Організації,  що направила родоводи для запису в УРКОС,
повертаються справжні “Свідоцтва на мисливських собак” із записом: «записаний (а)
в  УРКОС  під  №…».  Запис  завіряється  підписом  секретаря  УРКОС  (штатного
співробітника) і скріплюється печаткою ФМСУ.

•  Усі  записи  в  УРКОС  ведуться  українською  мовою  чи  мовою  країни,  що  видала
свідоцтво про походження.


