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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЕКСПЕРТІВ З МИСЛИВСЬКОГО СОБАКІВНИЦТВА
УКРАЇНИ
1.Загальні положення.
1.1. Експертизу собак мисливських порід на виставках, виводках,
випробуваннях та змаганнях здійснюють особи, які мають кваліфікацію
(звання) експерта з мисливського собаківництва (далі – «експерта») з
екстер’єру (до 16.05.17 з порід) та з робочих якостей (до16.05.17 з
випробувань) собак мисливських порід. Передбачено наступний перелік
категорій експертів: Третя, Друга, Перша та Національна.
1.2.Кваліфікацію (звання) експертів Третьої , Другої, Першої окремо з
екстер’єру
та робочих якостей
собак мисливських порід, надає
Кваліфікаційна комісія Всеукраїнської Кінологічної Ради Експертів з
мисливського собаківництва
Федерації мисливського собаківництва
України (далі Кваліфкомісія ВКРЕ ФМСУ) громадянам України, громадяни
інших країн можуть отримати категорію з мисливського собаківництва але
по окремому рішенню Кваліфікаційної комісії ВКРЕ ФМСУ. Для
отримання Третьої категорії вік претендента має становить не менше ніж
17 років, Другої категорії – 18 років, Першої – не менш ніж 21 рік.
Кваліфікацію (звання) експертів Національної категорії надає
Всеукраїнська Кінологічна Рада Експертів з мисливського собаківництва

Федерації мисливського собаківництва України (далі ВКРЕ ФМСУ) за
поданням Кваліфкомісії ФМСУ.
1.3 Надання кваліфікації експертів з екстер’єру мисливських собак
здійснюється у відповідності з групою порід з яких були виконані умови
набуття категорії (екзамен по обраній групі породі, звіт по експертизі
екстер’єру собак обраної групи породи на виводці/виставці). Кваліфікація
експертів з робочих якостей мисливських собак надається у відповідності з
групою порід з яких були виконані умови набуття категорії (екзамен по
робочим якостям по обраній групі порід, звіт по експертизі роботи собак
обраної групи породи на випробуванням/змаганням).
1.4. Кваліфікації експертів Другої, Першої, Республіканської,
Всесоюзної, Національної категорій, які були надані громадянам України
Кваліфікаційними комісіями Міністерства сільського господарства СРСР,
Мінлісгоспу України, Державним комітетом лісового господарства України,
залишаються дійсними. Кваліфікації експертів, що проживають в Україні,
але отримали категорію експерта з мисливського собаківництва в інших
державах СНД, повинні бути перереєстровані у Кваліфкомісії ВКРЕ ФМСУ.
1.5. Звання «Експерт-наставник» надається експертам Національної
категорії – з моменту набуття Національної категорії; експертам першої
категорії – по рішенню Кваліфкомісії ВКРЕ ФМСУ.
До повноважень експерта-наставника відноситься: право приймати
практичний екзамен для претендентів на підвищення категорії з екстер’єру
та робочим якостям, згідно групи порід з яких він має категорію,
проводити фахові семінари, розробляти методичні посібники,
інші
дидактичні матеріали, що мають бути затверджені ВКРЕ ФМСУ.
2. Вимоги для надання кваліфікації експерта:
2.1. Для надання кваліфікації експерта Третьої категорії з екстер’єру
або з робочих якостей мисливських собак Претендент повинен подати:
- особисту заяву з проханням про надання звання експерта;
- копію документу про освіту;
- 2 (дві) фотокартки розміром 3х4 см.
- автобіографію з указаною участю у кінологічних заходах;
- довідку про проходження курсів експертів-кінологів під егідою
ФМСУ (заочні/ очні/он-лайн) та довідку про здачу іспиту по
загальної кінології та довідки про проходження співбесіди з
екстер’єру чи/або робочим якостям обраної групи порід на
Екзаменаційної комісії Регіонального рівня ФМСУ;
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-

клопотання від обласного підрозділу чи контракт-партнера
ФМСУ.
2.2. Для надання кваліфікації експерта Другої категорії з екстер’єру
або робочим якостям мисливських собак, експертам які мають Третю
категорію:
2.2.1. З екстер’єру надається за умови наявності:
- довідки про успішно складений теоретичний екзамен
Екзаменаційній комісії ВКРЕ ФМСУ (з екстер’єру згідно обраної
групи порід);
- стажу роботи в якості експерта Третьої категорії з екстер’єру не
менше трьох років, з участю у експертизі:
а) по групам порід мисливські лайки, норні, лягаві – у якості
члена комісії на 4 (чотирьох) виставках, виводках з участю у
проведенні експертизи не менш як 75 (семидесяти п’яти) собак, з
наданням звіту не менш як на 50 (п’ятдесят) собак однієї групи порід
(сумарно);
б) по групам порід хорти, гончаки , спанієлі-ретривери – у
якості члена комісії на 4 (чотирьох) виставках, виводках з участю у
проведенні експертизи не менш як 25 (двадцять п’ять) собак, з
наданням звіту не менш як на 25 (двадцять п’ять) собак однієї групи
порід (сумарно);
- позитивної рецензій на звіт(и) експерта, який має звання не нижче
Першої категорії;
- рекомендації 2 (двох) експертів, які мають звання не нижче Першої
категорії, з якими разом працювали в комісії;
- успішно зданого практичного іспиту, на заходах не нижче обласного
рівня, експерту-наставнику;
- клопотання від відокремленого підрозділу чи контракт-партнера
ФМСУ.
- Рекомендації Комісії по групі порід.
2.2.2. По робочим якостях надається за умови наявності:
довідку про успішно складений теоретичний екзамен
Екзаменаційній комісії ВКРЕ ФМСУ (по робочим якостям згідно
обраної групи порід);
- досвіду роботи в якості експерта Третьої категорії з робочих
якостей не менше трьох років з участю у експертизі :
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а) по групам порід мисливські лайки, норні, лягаві - у якості
члена комісії на 6 (шести) випробувань та змагань з участю у
проведенні експертизи не менш 50 (п’ятдесят) собак однієї групи
порід, з наданням звіту не менш як на 30 (тридцяти) собак однієї
групи порід (сумарно);
б) по групам порід хорти, гончаки , спанієлі- ретривери - у
якості члена комісії на 4 (чотирьох) випробувань та змагань з
участю у проведенні експертизи не менш як 25 (двадцять п’ять)
собак, з наданням звіту не менш як на 25 (двадцять п’ять) собак
однієї групи порід (сумарно);
- позитивної рецензії на звіт(и) експерта, який має звання не нижче
Першої категорії;
- рекомендації 2 (двох) експертів, які мають звання не нижче Першої
категорії, з якими разом працювали в комісії;
- зданого практичного іспиту, на заходах не нижче обласного рівня,
експерту-наставнику;
- клопотання від відокремленого підрозділу чи контракт-партнера
ФМСУ.
- Рекомендації Комісії по групі порід.
2.2.3. Вимоги до терміну досвіду роботи у якості експерта ІІІ категорії
з екстер’єру та/або робочих якостей для присвоєння експерту ІІ категорії
можуть бути скорочені до одного року при умові трьох стажувань на
кінологічних заходах ФМСУ не нижче обласного рівня (залежно від
обраної категорії - змагань або виставці) з отриманням позитивної
рекомендації на звіт по двох таких заходах та участю у експертизі не менш
як 50 (п’ятдесяти) собак з наданням обов’язкового звіту не менш як на 30
(тридцять) собак однієї групи порід (сумарно);
2.2.4. Присутність претендента на звання експерта з мисливського
собаківництва Другої категорії при розгляді його питання на
кваліфікаційній комісії не обов’язкова.
2.2.5. Експерти що мають підтверджену відповідну категорію
КСУ, мають право отримати ІІ категорію з мисливського
собаківництва, минуючи процедуру отримання третьої, але мають
стажуватися на кінологічних заходах ФМСУ.
2.3. Вимоги для надання кваліфікації експерта Першої категорії з
екстер’єру та робочих якостей мисливських собак:
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Для надання кваліфікації експерта Першої категорії з екстер’єру або
з робочих якостей мисливських собак Претендент повинен подати:
- особисту заяву з проханням про надання звання експерта;
- 2 (дві) фотокартки розміром 3х4 см;
- автобіографію з указаною участю у кінологічних заходах;
- клопотання від обласного підрозділу чи контракт-партнера
ФМСУ.
2.3.1. З екстер’єру надається за умови наявності:
- стажу роботи в якості експерта Другої категорії з екстер’єру не
менше п’яти років;
з участю у експертизі :
а) по групам порід лайки, норні, лягаві – у якості голови експертної
комісії не менш як на 5 (п’яти) виставках та виводках та члена
комісії на мінімум однієї виставці не нижче Регіонального рівня,
проведення експертизи не менш як 200 (двохсот) собак, з яких 100
(сто) – в якості голови експертної комісії (сумарно);
б) по групам порід хорти, гончаки , спанієлі-ретривери – у якості
голови експертної комісії не менш як на 5 (п’яти) виставках та
виводках (в тому числі не менш ніж двох виставках та члена комісії на
мінімум однієї виставці не нижче Регіонального рівня, проведення
експертизи не менш як 100 (сто) собак, з яких – 50 (п’ятдесяти) в
якості голови експертної комісії (сумарно);
- звіту з описом не менш як 50 (п’ятдесяти) собак, експертизу яких
самостійно здійснював претендент у якості голови експертної
комісії (сумарно);
- позитивної рецензії на звіт(и) експерта Національної категорії;
- рекомендації 2 (двох) експертів Національної та Першої категорії;
- зданого практичного іспиту, на заходах Регіонального або
Всеукраїнського рівня експерту-наставнику;
- клопотання від відокремленого підрозділу чи контракт-партнера
ФМСУ;
- рекомендації Комісії по групі порід;
- не менш однієї публікації у фаховому ЗМІ по обраній породі .
2.3.2. По робочим якостям надається за умови наявності:
а) стажу роботи в якості експерта Другої категорії не менше п’яти
років по групам порід лайки, норні, лягаві - у якості голови
експертної комісії не менш як на 5 (п’яти) випробуваннях та
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змаганнях, проведення експертизи не менш як 200 (двісті) собак, з
яких не менш, як 100 (сто) у якості голови експертної комісії та
надання звіту з описом не менш, як 75 (сімдесят п’ять) собак,
експертизу яких самостійно здійснював претендент у якості голови
експертної комісії, (сумарно), а також члена комісії на Всеукраїнських
змагання з написанням окремого звіту не менш як на 25 (двадцять п’ять)
собак ;
б) по групам порід хорти, гончаки, спанієлі- ретривери - у якості
голови експертної комісії не менш як на 5 (п’яти) випробуваннях та
змаганнях, проведення експертизи не менш як 100 (сто) собак, з яких
не менш, як 50 (п’ятдесяти) у якості голови експертної комісії та
надання звіту з описом не менш, як 50 (п’ятдесяти) собак,
експертизу яких самостійно здійснював претендент у якості голови
експертної комісії (сумарно), а також члена комісії на Всеукраїнських
або Регіональних змагання з написанням окремого звіту не менш як на
15 (п’ятнадцять);
- позитивних рецензій на звіт(и) експерта Національної категорії;
- рекомендацій 2 (двох) експертів Національної та Першої категорії;
- зданого практичного іспиту, на заходах Регіонального або
Національного рівня, експерту- наставнику;
- клопотання
від відокремленого підрозділу чи контракт-партнера
ФМСУ.
- рекомендації Комісії по групі порід;
- не менш однієї публікації у фаховому ЗМІ по обраній породі;
претендент обов’язково повинен утримувати племінну мисливську
собаку породи, що входить до групи порід з яких він має категорію, або
мати досвід натаски, нагонки та полювання з даною групою порід та
приймати участь у Рейтингових заходах*.
*Даний пункт не стосується експертів, що професійно займаються
кінологічною діяльністю у галузі мисливського собаківництва та
експертів, що вже мають категорію не нижче першої по іншим групам
порід.
2.3.3. При розгляді питання про надання звання експерта Першої категорії
з екстер’єру або по робочим якостям мисливських собак Кваліфікаційна
комісія ВКРЕ враховує, окрім стажу і досвіду самостійної експертизи,
загальну професійну культуру претендента, якість звітів, поданих
претендентом.
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2.3.4.Вимоги до терміну досвіду роботи у якості експерта ІІ категорії з
екстер’єру та/або робочих якостей для присвоєння експерту І категорії
можуть бути скорочені до трьох років при умові роботи у якості члена
комісії не менш як на трьох на кінологічних заходах ФМСУ не нижче
обласного рівня (залежно від обраної категорії - змагань або виставці ) з
отриманням позитивної рекомендації на звіт по двох таких заходах та
участю у експертизі не менш як 75 (сімдесят п’ять) собак з наданням
додаткового звіту не менш як на 50 (п’ятдесят) собак однієї групи порід
(сумарно).
2.3.5. Присутність претендента на звання експерта з мисливського
собаківництва Першої категорії при розгляді його питання на
кваліфікаційній комісії обов’язкова.
2.3.6. Надати оригінали або копії публікацій у фахових ЗМІ.
2.4. Порядок надання кваліфікації експерта Національної категорії з
екстер’єру та робочим якостям мисливських собак:
Кваліфікація Експерта Національної категорії надається комплексно з
екстер’єру та робочих якостей.
Загальні вимоги для отримання кваліфікації експерта
Національної категорії:
- наявність вищої освіти;
- стаж роботи експертом Першої категорії по профільній групі
порід не менше 7 років;
- обов’язкове стажування під головуванням експерта – наставника
на Національних змаганнях та виставках з обов’язковим
складанням звіту;
- наявність не менш 5 публікацій у фаховому ЗМІ по проблемам
розвитку тієї чи іншої породи мисливських собак (за профілем);
- наявність позитивного досвіду експертизи собак, в якості голови
комісії, на одному з заходів Національного рівня;
- наявність рекомендації комісії по профільній групі порід;
- клопотання від обласного відокремленого
підрозділу чи
контракт-партнера ФМСУ;
- подання Кваліфікаційної комісії ВКРЕ до Кінологічної ради
ВКРЕ;
- одне стажування по кожній непрофільній групі порід на
виставках ФМСУ не нижче обласного рівня , під керівництвом
експерта-наставника з написанням звіту по кожному
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стажуванню з отриманням рецензій від відповідного експертанаставника;
- особиста присутність на засіданні Кінологічної ради, на якому
розглядається питання про надання кваліфікації експерта
Національної категорії;
- претендент обов’язково повинен утримувати (чи утримував
раніше) племінну мисливську собаку породи, що входить до групи порід з
яких він має категорію, або мати досвід натаскування, нагонки та
полювання з даною групою порід та приймати участь у Рейтингових
заходах виставляючи собак яких натаскав.
- Надати оригінали або копії публікацій у фахових ЗМІ.
2.4.1. З екстер’єру та робочим якостям за умови наявності
виконання наступних вимог згідно профільної групи порід:
а) по групам порід лайки, норні, лягаві:
- досвіду роботи у якості голови експертної комісії не менш як на 10
(десяти) виставках та проведення експертизи не менш як 300 (трьохсот)
собак, з яких 200 (двохсот) – в якості голови експертної комісії; звіту з
описом не менш як 100 (сто) собак, експертизу яких претендент
здійснював в якості голови експертної комісії (сумарно) і позитивної
рецензії на нього експерта, який має звання не нижче Національної
категорії ;
- досвіду роботи у якості голови експертної комісії не менш як на 10
(десяти) змаганнях та проведення експертизи не менш як 300 (трьохсот)
собак, з яких 200 (двохсот) – в якості голови експертної комісії; звіту з
описом не менш як 100 (сто) собак (сумарно), експертизу яких
претендент здійснював в якості голови експертної комісії і позитивної
рецензії на нього експерта, який має звання не нижче Національної
категорії;
- рекомендацій не менш як 2 (двох) експертів, які мають звання
Національної категорії, з якими спільно здійснювалась робота в комісії
на змаганнях, рекомендацій не менш як 2 (двох) експертів, які мають
звання Національної категорії, з якими спільно здійснювалась робота в
рингах виставках.
б) по групам порід хорти, гончаки, спанієлі-ретривери:
- досвіду роботи у якості голови експертної комісії не менш як на 10
(десяти) виставках та проведення експертизи не менш як 200 (двухсот)
собак, з яких 100 (сто) - в якості голови експертної комісії; звіту з
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описом не менш як 100 (сто) собак (сумарно), експертизу яких
претендент здійснював в якості голови експертної комісії і позитивної
рецензії на нього експерта, який має звання не нижче Національної
категорії;
- досвіду роботи у якості голови експертної комісії не менш як на 10
(десяти) змаганнях та проведення експертизи не менш як 200 (двухсот)
собак, з яких 100 (сто) - в якості голови експертної комісії; звіту з
описом не менш як 100 (сто) собак (сумарно), експертизу яких
претендент здійснював в якості голови експертної комісії і позитивної
рецензії на нього експерта, який має звання не нижче Національної
категорії;
2.4.2. При розгляді питання про надання звання експерта Національної
категорії з екстер’єру та робочих якостей мисливських собак Кваліфікаційна
комісія та Кінологічна Рада враховує окрім стажу і досвіду самостійної
експертизи, загальну професійну культуру претендента, наявність звітів з
проведеної експертизи з аналізом оціненого поголів’я.
2.4.3. Для надання кваліфікації експерта тієї, або іншої категорії у
претендента мають бути виконані усі вимоги, які надають право на
одержання відповідної кваліфікаційної категорії.
2.4.4. Кваліфікаційній комісії подаються звіти з польових
випробувань, змагань по основним видам дичини для обраної групи порід.
2.4.5.По групі порід лайки подаються звіти з різних видів
випробувань, одне з яких обов’язково по вільному звіру. Звіти з
випробувань по підсадному борсуку та водоплавній дичині не подаються.
3. Права експертів.
3.1. Здійснювати експертизу на виставках, виводках, випробуваннях та
змаганнях собак мисливських порід під егідою ФМСУ мають право тільки
експерти, які мають звання, надане (чи підтверджене) Кваліфікаційною
комісією ФМСУ (експерти Національної категорії – Кінологічною радою
ФМСУ).
По узгодженню з правлінням ФМСУ для здійснення експертизи на
виставках, що проходять під егідою ФМСУ, можуть бути запрошені
експерти, що мають категорію МКФ, чи організацій, які входять до МКФ.
3.2. Експерт з екстер’єру мисливських собак має право:
Третьої категорії:
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–

бути членом комісії з правом дорадчого голосу на виставках
(обласних, районних, міжрайонних, міських), та виводках з
породи або групи порід, з яких має категорію;
– працювати у складі рингової бригади та стажуватися на
виставках всіх рангів.
Другої категорії:
– здійснювати самостійну експертизу на виставках (районних,
міжрайонних і міських) та виводках з породи або групи порід, з
яких має категорію і брати участь, як асистент, на усіх виставках і
виводках з породи, або групи порід, з яких має категорію,
включаючи Національні виставки;
– бути стажистом на всіх виставках мисливських собак по
непрофільним породам;
– отримати другу категорію з екстер’єру по іншій групі порід
мисливських собак без отримання третьої.
Першої категорії:
– здійснювати самостійну експертизу, в тому числі у якості
головного експерта, на усіх виставках і виводках з породи, або
групи порід, з яких має категорію;
– бути асистентом та стажистом на усіх виставках і виводках
мисливських собак з породи, або групи порід, з яких не має
категорії;
– здійснювати експертизу нечисленних одиничних (не більше як 5
осіб)
представників усіх порід мисливських собак на обласних, міських,
міжрайонних та районних виставках і виводках;
- отримати другу категорію з екстер’єру по іншій групі порід
мисливських собак без отримання третьої.
3.3. Експерт по робочим якостям груп порід мисливських собак має
право:
Третьої категорії:
– бути членом комісії, з правом дорадчого голосу, на
випробуваннях та змаганнях (обласних, районних, міжрайонних,
міських), з породи або групи порід, з яких має категорію;
– бути стажистом на випробуваннях та змаганнях усіх рангів з
породи або групи порід, з яких має категорію.
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Другої категорії:
– очолювати експертні комісії на змаганнях (районного,
міжрайонного, міського рівнів), випробуваннях,
контрольновипробувальних станціях з породи, або групи порід з яких має
категорію;
– бути членом комісії на усіх змаганнях з породи, або групи порід,
з яких має категорію;
– бути членом комісії на випробуваннях, з породи, або групи
порід, з яких не має категорію;
– бути стажистом на всіх випробуваннях та змаганнях
мисливських собак з породи, або групи порід, з яких має категорію;
– отримати другу категорію по робочим якостям інших груп порід
мисливських собак без отримання третьої;
– на випробуваннях та змаганнях ФМСУ будь-якого рівня бути
стажистом по кожній непрофільній групі порід.
Першої категорії:
–
очолювати експертну комісію, або Головну експертну комісію
на усіх випробуваннях та змаганнях мисливських собак з породи,
або групи порід з яких має категорію;
– бути членом експертних комісій на випробуваннях усіх порід
мисливських собак, з яких не має категорії;
– бути стажистом на випробуваннях та змаганнях ФМСУ будьякого рівня по кожній непрофільній групі порід.
– отримати другу категорію по робочим якостям інших груп порід
мисливських собак без отримання третьої.
– Експерт Першої категорії з робочих якостей по групі порід лягаві
має право проводити експертизу спанієлів на випробуваннях та
змаганнях без обмежень по кількості.
3.4. Національної категорії має право :
– здійснювати самостійну експертизу на всіх виставках і виводках
усіх порід мисливських собак;
– бути Головним експертом на усіх виставках
мисливських
собак;
– бути експертом – наставником та приймати практичні іспити на
присвоєння звання експерта Третьої, Другої та Першої категорії
по профільній групі порід;
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–

бути Головним експертом, головою або членом експертної
комісії, на усіх випробуваннях та змаганнях по профільній групі
порід;
–
здійснювати експертизу, очолювати експертні комісії на
випробуваннях та змаганнях по непрофільним групам порід при
умові наявності первинної категорії по даній групі порід;
– очолювати екзаменаційні комісії на курсах експертів-кінологів;
– Експерт Національної категорії по групі порід лягаві має право
проводити експертизу спанієлів на випробуваннях та змаганнях
без обмежень по кількості.
– бути експертом – наставником, приймати практичні іспити на
присвоєння звання експерта Третьої, Другої та Першої категорії
по профільній групі порід.
3.5. Експерт Національної категорії мисливських собак, виконуючий
обов’язки головного експерта, або члена Головної експертної комісії має
право давати рекомендації експертам, які очолюють комісії на рингах.
Експерт Національної категорії, виконуючий обов’язки Головного
експерта, або члена Головної експертної комісії, має право давати
рекомендації головам робочих комісій.
Експерт Національної категорії, виконуючий обов’язки Головного
експерта виставки, із залученням членів Головної експертної комісії, має
право розглядати суперечливі питання та конфліктні ситуації і приймати по
них остаточні рішення, за винятком зміни оцінки екстер'єру собаки, яку дав
експерт у ринзі. Якщо при цьому він має підозру, що експерт у ринзі
припустився помилки в оцінці собаки, Головний експерт виставки має
право подати власний висновок до Кваліфікаційної комісії про недоліки у
роботі цього експерта, який підписують усі члени Головної експертної
комісії .
Експерти Національної категорії, які виявили порушення нормативних
документів з ведення мисливського собаківництва, або порушення при
проведенні виставок чи випробувань мисливських собак повинні
повідомити ці факти Кваліфікаційній комісії.
3.6. Експерт будь-якої категорії не має права здійснювати
експертизу:
- своїх собак;
- собак яких передав у власність (продав, подарив, тощо) за останні
півроку;
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-

собак яких натаскував, наганяв останні півроку;
собак близьких родичів;
3.7. Експерт (не нижче Першої категорії) може вести навчання
експертів нижчих категорій та стажистів і має право давати рецензії на
звіти і рекомендації для надання претендентам первинних звань та
підвищення категорій, якщо вони мають позитивні якості. Також має право
давати довідки про участь у експертизі експертам та стажистам, які
працювали під його керівництвом, з оцінкою якості їх роботи згідно
встановленої форми (додаток №1).
3.8. Експерт, запрошений на виставку, виводку, випробування чи
змагання має право на постійну турботу організаторів протягом часу
перебування, комфортабельне проживання, регулярне та якісне харчування,
кишенькові гроші (в разі відсутності угоди про оплату праці).
Організатори компенсують транспортні витрати експерта за тарифами
проїзду потягом в купейному вагоні, або автобусом.
4.Обов’язки експертів ФМСУ.
4.1. Високий професійний та моральний рівень експерта ФМСУ
запорука якісного та неупередженого суддівства. З огляду на зазначене
експерт – кінолог ФМСУ зобов’язаний:
- постійно займатися підвищенням свого професійного рівня,
відслідковувати тенденції та зміни в мисливському собаківництві, в Україні
та за її межами;
- передплачувати спеціалізований кінологічний журнал ФМСУ –
«Мисливські собаки»;
- не рідше ніж раз на три роки прийняти участь у заходах по
підвищенню кваліфікації, які проводяться під егідою ФМСУ .
4.2. При здійсненні експертизи мисливських собак на виставках, або
польових випробуваннях (змаганнях) експерт зобов’язаний неухильно
керуватися наступними нормативними документами:
 стандартами порід мисливських собак;
 Положенням «Про проведення виставок і виводок мисливських
собак»;
 Інструкцією з проведення експертизи мисливських собак на
виставках і виводках;
 Положенням «Про проведення випробувань та змагань собак
мисливських порід»;
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іншими
нормативними
документами
з
мисливського
собаківництва.
4.3. Після закінчення кінологічного заходу експерт зобов’язаний здати
у організацію, котра його проводила, всі відповідні документи (протокол
(рапортичку) випробувань, або змагань, відомості комплексних та
екстер’єрних оцінок, призові відомості тощо).
4.4. Після закінчення кінологічного заходу обласного рівня і вище,
експерт який був Головним експертом, або очолював одну з комісій,
зобов’язаний на протязі двох місяців подати звіт до правління ФМСУ.
5. Відповідальність експертів.
5.1. Експерт несе моральну та дисциплінарну відповідальність за
якість експертизи.
5.2. За необґрунтовану чи упереджену експертизу, здійснення
експертизи на низькому рівні, умисно неправдиві висновки, порушення
положень і вимог
нормативних документів, ухилення від виконання
покладених на нього даним «Положенням» обов’язків без поважних причин
на експерта можуть бути накладені такі стягнення:
- попередження;
- догана;
- дискваліфікація на строк від 1 до 3 років;
- зниження категорії;
- повна дискваліфікація.
5.3. Стягнення накладаються за рішенням Кваліфікаційної комісії.
5.4. Дострокове зняття накладених стягнень і відновлення
експертів у колишніх категоріях здійснюються за рішенням
Кваліфікаційної комісії, на підставі особистої заяви експерта, або
особистої заяви та клопотання кінологічних об’єднань, в яких експерт
працює на штатній, або громадській засаді. За винятком повної
дискваліфікації.
5.5. Експерт, який дав рекомендацію, рецензію на присвоєння чи
підвищення кваліфікації несе відповідальність за їх якість.
6 6. Порядок призначення експертів на кінологічні заходи.
6.1. На Всеукраїнські та Регіональні змагання та виставки пропозиції
щодо складу експертних комісій надають комісії по породам, а затверджує
Президія ФМСУ.
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6.2. На обласні та інші прирівняні до них змагання, випробування,
виставки та виводки експертні комісії призначають керівники осередків та
колективних членів за попереднім погодженням з Правлінням ФМСУ.
6.3. На випробування та виводки експерти, асистенти та стажисти
запрошуються керівництвом відповідних організацій, або кінологічних
об’єднань, які їх проводять.
6.4. Запрошення експерту надсилають у письмовому вигляді. Відповідь
експерт зобов’язаний надати письмово, або по телефону не пізніше як за 15
днів до дати проведення заходу. Про виникнення форс-мажорних обставин
експерт може попередити організатора заходу не пізніше, як за 7 днів.
6.5. Експерт має право здійснювати експертизу на заходах, що
проводяться організаціями кінологічного спрямування, які не співпрацюють
з ФМСУ (українськими або іноземними), але при умові письмового дозволу
ФМСУ на таке суддівство.
7. Порядок оплати праці експертів.
7.1. Усі розрахунки з експертами по оплаті їх праці на виставках,
виводках, випробуваннях та змаганнях мисливських собак здійснюються
організаціями, які проводять ці заходи. Організація, яка проводить
кінологічний захід, до його початку погоджує з експертом умови оплати.
7.2. Оплата праці експертів здійснюється, як за ненормований робочий
день, включаючи час проїзду до місця експертизи та назад, з розрахунку за
добу.
7.3. Поденна оплата, витрати по відрядженню, транспортні витрати та
сплата за проведену експертизу сплачуються на місці після закінчення
кінологічного заходу і за умови надання експертом в організацію, що
проводила кінологічний захід, відповідних документів (авансового звіту з
проїзними документами, ідентифікаційного коду, а також кінологічних
документів, які підтверджують кількість мисливських собак, експертизу
яких провів експерт).
8. Порядок присвоєння звання «Заслужений експерт України».
Експертам Національної категорії за багаторічну плідну діяльність у
області мисливського собаківництва України за клопотанням обласного
відокремленого підрозділу та
клопотанням Кваліфікаційної комісії,
Президією ФМСУ може бути надане звання «Заслужений експерт України».
9. Легалізація роботи експертів.
9.1. Правління ФМСУ щорічно публікує списки експертів України,
котрим надається право проведення експертизи мисливських собак на
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заходах Федерації Мисливського Собаківництва України у наступному
році.
Після опублікування чергового списку експертів, попередній список
вважається недійсним.
9.2. Експерт який більш, ніж 3 (три) роки, не приймає участі у
кінологічних заходах, повинен пройти стажування на кінологічному заході
та подати до кваліфікаційної комісії за його підсумками звіт з рецензієюрекомендацією експерта вищої категорії, під яким проходив стажування.
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