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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ КЛУБУ
1.1. Громадська органiзацiя УкраТно-Канадський, Мисливсько-

Рибацький клуб <Berkut> (далi Клуб або Беркут) е неприбутковою
органiзацiею, яка об'еднуе |ромадян на ocнoBi спiльностi iHTepeciB cBoix
членiв для реалiзацii мети та завдань, передбачених цим Статутом.

|.2. Повне найменування - УкраiЪо-Канадський, Мисливсько-
Рибацький клуб <Berkut>

1.3. Скорочене найменування - Беркут або Berkut.

1.4. Найменування англiйською мовою - Ukrainian-Canadian, Hunting
and Fishing Club "Berkut"

1.5. Органiзацiйно-правова форма Клубу - громадська органiзацiя.

1.6. Клуб створений та дiе у вiдповiдностi до Конституцii Канади,
Закону Канади <Про громадськi об'еднання)>, iнших законодавчих aKTiB i
цього Статуту.

1.7. Клуб створюеться та дiе на засадах добровiльностi, рiвноправностi
cBoik членiв, самоврядностi, законностi, виборностi та пiдзвiтностi органiв

управлiння, гласностi в роботi.

1.8. Клуб ма€ свою печатку, штампи та бланки з власною нЕввою,

рахунки, в тому числi в iноземнiй валютi в фiнансових установах, свою

символiку - прапор, емблему, единпй членський квиток, нагрудний значок та

i"-y символiку.

1.9. ,Щiяльнiсть Клубу поширюеться на всю територiю Канади.

1.10. €дину систему клубу Беркут скjIадають i можуть складати його
вiдокремленi пiдроздiли або мiсцевi осередки.



1.11. Вiдокремленi пiдроздiли (мiсцевi осередки) Клубу, дiютъ вiд iMeHi
клубу. Також вони звiтують клубу i без узгодженнrI Клубу не можуть
приймати важливi самостiйнi рiшення.

|.|2. Беркут мае право вiд свого iMeHi укладати угоди набувати
майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем i
вiдповiдачем у судi, мати у власностi кошти та iнше майно, вiдкривати

рахунки в фiнансових установах у нацiонатtьнiй та iноземнiй валютi.

1.13. Мiсцезнаходження шубу Беркут: 2З97 B1oor St W, back door.
Тоrопtо, ON МбS 1Рб

2. мвтА, нАпрямки, ocHoBHI зАвдАння тА Форми
ДIЯЛЬНОСТI

2.|. Головною метою Клубу с охоронц збереження, рацiональне
використання державного, приватного мисливського фонду в наданих у
користування мисливських угiдмх, захист спiльних iHTepeciB cBoik членiв,
органiзацiя та проведення полювання, любительського i спортивного

рибалъства, стендового спорту, згiдно iз законами Ministry of Natural
Resources and Forestry Ontario and Canada

2.2. Основними напрямками дiяльностi та завданнями Клубу е:

а) виховання у членiв Клубу бережного ставлення до природи i iT

багатств;

б) органiзацiя, ведення мисливського та рибальського господарства ;

в) органiзацiя |ромадського контролю за дотриманням правил

полювання та риболовлi, здiйснення заходiв щодо попередження порУшеНЬ

правил полювання та риболовлi членами клубу;

бережливого

примноження

г) пропаганда охорони природи, виховання у членiв Беркута

ставлення до навколишнього природного середовища,

та збереження природних багатств, рацiона_гrьного

використання фонду;

д) вивчення та сприяння впровадженню передового мисливсЬког Та

рибальського досвiду, стрiлецького, стендового, риболовного спорту;

е) створення умов членам Клубу для полюваннrI, любительСЬКОt

риболовлi, стендовоТ пiдготовки;



е) пiдтримання прямих KoHTaKTiB з спорiдненими

укJIадання угод про спiвробiтництво i взаемодопомоry;

органlзацlями,

ж) захист iHTepeciB клубу Беркут.

2.3 Клуб вiдповiдно до статутних завдань у встановленому порядку:

а) користуеться наданими йому мисливськими та рибалъськими
Угiддями для ведення мисливського i рибальського господарства, змагань чи

зустрiчей.

б) створюе умови щодо забезпечення членiв Клубу мисливсько-

рибальським спорядженням, мисливсъкою зброею та набоями до неi;

в) органiзовуе полювання, любительське i спортивне рибальство для
членiв Клубу, а також зацiкавлених мисливцiв i приватних осiб в наданих в

користування угiддях;

г) споруджус за власнi кошти мисливсько-рибальсъкi бази, тири,

спортивно-стрiлецькi стенди, бiотехнiчнi та iншi об'екти, необхiднi для
виконаннrI статутних завдань Клубу;

д) проводить серед членiв Клубу та ix гостей змагання зi стендовоi
стрiльби, мисливського та рибальського спорту, iнструктивно-пок€вових i
спецiальних виiЪдiв на полювання та риболовлю;

е) замовляе для власних потреб видання наочних посiбникiв,

довiдникiв, iнформацiйних бюлетенiв, плакатiв i листiвок про дiяльнiсть
Клубу з питань органiзацii мисливського та риба-гrьського господарства.

3. IншI прАвА клуБу
3.1. Беркут вiдповiдно до статутних завдань у встановленому порядку

мае право:

3.1.1. Представляти та захищати клубнi законнi iнтереси та клубнi
iнтереси своiх членiв у державних органах i в неурядових органiзацiях;

З.|.2. Звертатися у порядку, визначеному законодавством Канади, до
органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, ix посадових i службових
осiб з пропозицiями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;



З.1.3. Одержувати у порядку, визначеному законодавством Канади, у
користування мисливськi угiддя для ведення мисливського господарства;

З.1.4. Органiзовувати та проводити лекторii, круглi столи, семiнари,
конференцii, консультацiТ, виставки тощо iз з€шученням представникiв
громадськостi, органiв державноТ влади та мiсцевого самоврядування,
експертiв з рiзних галузей суспiльного життя, у тому числi мiжнародних;

З.1.5. Проводити мирнi зiбрання;

3.1.6. Спiвпрацювати на добровiльних засадах з
числi мiжнародними, укладати угоди про
взаемодопомоry,

З.|.7. Вступати у спiлки та iншi об'еднання, що створюються на

добровiльнiй ocHoBi i сприяютъ виконанню статутних завдань Клубу, в томУ
числi з iноземними партнерами;

З.1.8. Засновувати засоби масовоТ iнформацii, у тому числi електроннi;

3.1.9. Вiдкривати рахунки у нацiона-ltьнiй та iноземнiЙ в€tлютах в

фiнансових установах ;

3.1.10. Набувати майновi та немайновi права, споруджувати
мисливсько-рибальськi бжи, тири) спортивно-стрiлецькi стенди та iншi
об'екти та споруди. Одержувати на умовах оренди або тиI\{часового

безкоштовного користування будiвлi, обладнання, транспортнi ЗаСОби Та

iнше майно, необхiднi для виконання статутних завдань Клубу;

3.1.11. Вiльно розповсюджувати iнформацiю про свою дiяльнiсть,
пропаryвати свою мету (цiлi), замовляти дJuI власних потреб видання
наочних посiбникiв, довiдникiв, iнформацiйних бюлетенiв, плакатiв i
листiвок щодо дiяльностi Клубу. Проводити iншу iнформацiйно-

HayKoBi та методичнi результатироз'яснювЕLльну роботу, опублiкувати
дiяльностi органiзацii;

З.|.1,2. Використовувати та популяризувати свою власну нЕlзву та
символiку у порядку, визначеному законодавством Канади.

4. члвни клуБу, ix прАвА тА оБовоязки
4.1. Членство в клубi Беркут е добровiлъним.

органlзацlями, в тому
спiвробiтництво та

4.2. Членами Клубу можуть бути громадяни Канади, iноземцi та ОСОбИ

без громадянства, якi перебувають в Канадi на законних пiдставах, досяГЛИ



16 poKiB та пiдтрИмуютЬ метУ i завданНя КлубУ та визнають його Статут,
сплатили вступнi та своечасно сплачують щорiчнi членськi внески.

Члени Беркута перебувають на облiку в Клубi, у якому сплачують

щорlчн1 членськ1 внески.

4.3. Прийом до членiв Беркута здiйснюеться на пiдставi особистоi заяви

особи, яка бажае вступити до Клубу. Заява розглядаеться на заг€LПьних збОРаХ

клубу Беркут. У разi прийняття особи до членста в клубi вона набувае

випробного статусу, що значитъ що новоприйнятий член клУбУ б МiСЯЦiВ Не

мае права голосувати на рiчних зборах i вибиратись на KepiBHi посади.

Члени iнших мисливсько-рибальських товариств Канади, iноземних

держав приймаються у члени Товариства в порядку, передбаченому rrунктом

4.2, 4.з.

4.4. Члени Беркута мають право:

- обирати та бути обраним до органiв управлiння i контрольних оргаНiВ

Клубу у порядку, визначеному статутом та затвердженим членами клубу

_ брати rIасть у роботi постiйних та тимчасових комiсiй, робОчИХ |РУП,
створених за рiшенням органiв управлiння Клубу;

- брати участь у Bcix заходах, що проводяться Клубом;

- займатися у встановленому законодавством Канади порядку

полюванням i риболовлею;

- користуватися мисливсъкими та рибальськими господарствами,

базами, майстернями, тирами, клубами та бiблiотеками Клубу;

- брати r{асть з правом вирiшального голосу у зборах клгубу Беркут,

членом якоi BiH е, звертатися до будь-якого органу Клубу iз запитом у межах
повнов€DкенЬ останнього i з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Клубу,
одержувати вiдповiдi. Член Беркут, булуrи делегатом конференцii, з'iЪду, не

мае права голосу при вирiшеннi конференцiею, з'iъдом питань щодо
вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Клубом;

- звертатися до органiв управлiння та ревiзiйних органiв Клубу за

допомогою у захистi cBoik прав i законних iHTepeciB;

- брати участь у змаганнях, виставках, конкурсах i iнших заходах, що
проводить Клубом з метою виконання статутних завдань;

- оскаржувати рiшення, дiТ та дiяльнiсть органiв управлiння Клубу;

- вибувати з членiв Клубу.



4.5. Члени Клубу зобов'язанi:

- дотримуватись положень Статуту Беркут та законодавства Канади;

- виконувати рiшення з'iЪдiв, конференцiй, зборiв i iнших органiв

управлiння Клубу;

- бути на облiку клубу Беркут, брати активну участъ в ii роботi,
своечасно сплачувати щорiчнi членськi внески;

- сприяти здiйсненню завдань Клубу;

- брати rIасть у заходах, що проводяться Клубом;

- дотримуватись правила полюваннrI та риболовлi, а також

дотримуватися встановленого порядку придбання, зберiгання, використаНня,

реестрацii (перереестрацii) та продажу вогнепа-гtьноi зброi та боеприпасiв до
не1;

_ пiдвищувати знання з питань охорони природи, полювання та

риболовлi, пропаryвати бережливе ставлення до мисливських тварин, рибИ,
iнших водних живих pecypciB;

- не вчиняти дiй, що порушуютъ етику товариських взаемовiдносин , n

також дiй, що завдають мор€tльноТ або матерiальноi шкоди Клубу чи йОгО

членам;

- дбайливо ставитись до майна Клубу.

4.б. Членство в Клубi припиняетъся у разi:

- виходу члена Беркута iз Клубу за власним бажанням;

- викJIючення члена Беркут iз Клубу за рiшенням загаIIьних збоРiВ
шубу Беркут у зв'язку iз порушеннrIм вимог цього Статуту, або якщо

дiяльнiсть члена суперечить MeTi та завданням Клубу, або якщо член втратив
зв'язок iз Клубом без поважних причин чи за несплату чи несвоечасну сплату

щорiчних членських BHecKiB, а також порушення законодавстВа У СфеРi

полювання, риболовлi та поводження зi збросю;

- у разi лiквiдацii клубу Беркут.

4.7. За активну участь у роботi Клубу, досягнутi успiхи в полЮВаННi Та

риболовному спортi до його членiв у вiдповiдностi до встановленого порядку

можуть застосовуватись TaKi заохоченнJI :

- оголошення подяки;

- нагородження грамотою;



- нагородження премiею або пам'ятним подарунком;

- присвоення звання "Почесний член шубу Беркут"

Порядок присвоення звання <<Почесний член клубу Беркут>, а також

позбавлення цъого звання визначасться на рiчних збораз Клубу.

4.8. За порушення Статуту до членiв Клубу можуть застосовуватися
так1 заходи громадсъкого впливу:

- зауваження;

- догана;
_ позбавлення права полювання i риболовлi в угiддях наданих в

користування Беркутом, або брати участъ у змаганнях Клубу TepMiHoM до

двох poKiB;

- виведення iз скJIаду керiвних органiв Клубу;

- позбавлення звання "Почесний член клубу Беркут";

_ виключення iз членiв Клубу за дii, якi завдають матерi€tпьноГО ЗбИТКУ

клубу або матерiального та мор€tльного збитку окремим його членам, за

порушенням вимог цього Статуту, або якщо дiялънiсть члена суперечить MeTi

та завданням Клубу, або якщо член втратив зв'язок iз Клубом без поважних
причин чи за несплату чи несвоечасну сплату щорiчних членських BHecKiB, а

також порушення законодавства у сферi полювання та риболовлi. Рiшення
про викJIючення iз членiв Клубу приймасться на зборах Клубу за наявностi

на зборах бiльшоi половини зареестрованих членiв шубу на даний час.

4.9. Виключенi ранiше iз членiв особи не можуть обiймати KepiBHi

посади, а також бути в складi виборних органiв Беркут, делегатами з'iЪду або

конференцii

4.10. Виключенi з Клубу за браконьерство та дiТ, якi завдають

матерiального збитку Клуба або матерiалъного та мораJIьного збитку
окремим його членам, можуть бути прийнятi в члени Беркут не ранiше нiж
через 5 poKiB, на загаJIьних пiдставах та без збереження нЕUIвного у них до

цього стажу членства в Клубi, без права обиратисъ до керiвних органiв кпубу

Беркут.

5. ФIЛIАЛИ ТА МIСЦЕВI ОСЕРЕДКИ КЛУБУ
5.1. Мiсцевi осередки i фiлiали клубу Беркут створюються при

наявностi не менше 5 членiв Клубу.



5.2. .Щiяльнiсть мiсцевих осередкiв i фiлiалiв керуеться статутом

центр€tпьного Клубу.

5.3. Мiсцевi осередки i фiлiали повиннi н€вначати номiнацiйну комiсiю
яка мае складатися не менше нiж з 3х активних в доброму cTaнi членiв даного
шубу. за спiльною згодою TaKi збори можуть вiдбуватися з декiлькома
фiлiалами чи осередками рЕlзом. Кожен фiлiал чи осередок повинен мати
свою номiнацiйну комiсiю i кожен голосуе тiльки за чвоiх членiв.

5.4. Мiсцевi осередки i фiлiали звiтують раз в piK до центр€tльного
клубу.

5.5. Вищим органом Клубу е загальнi збори, якi скликаються

головою клубу в Mipy необхiдностi, ЕLпе не рiдше одного разу на piK.

5.5.1. Загальнi збори шубу Беркут мають TaKi повноваженнrI:

а) обираються на альтернативнiй ocHoBi строком на 3 роки голову

клубу, замiсника голови, скарбника, секретаря, мисливського референта,

рибацького референта, стрiлецького референта, зв'язкового.

б) розглядають i затверджуютъ плани роботи Клубу, заслуховують

звiти референтiв.

в) приймають осiб у члени Клубу та викJIючають з нього;

г) розглядають iншi питаннrI, пов'язанi з роботою Беркут, виконаншI

статутних завдань.

5.5.2. Загальнi збори шубу Беркут вважаються правомочними, якщо на

них присутнi бiльше половини членiв клубу Беркут, якi стоять на облiку в

доброму cTaHi. Рiшення приймастъся вiдносною (простою) бiльшiстю голосiв

вiд числа присутнiх членiв клубу Беркут. У перiод мiж загальними зборами

дiяльнiстю клубу Беркут коорденуе його голова. А рiшення приймаеться

голосуванням членiв на щомiсячних зборах.

5.6. Управа клубу Беркут

5.6.1. Управа клубу Беркут на пiдставi наданих iM повноважень:

а) веде облiк членiв шубу Беркут



б) Голова клубу н€вначае членiв до органiзацii i проведеннrI культурно-

виховних робiт з членами Клубу, пропаryе серед населення полюваншI та

риболовлю , 8 також рибальський любительський спорт, дбайливе ставлення

до природних багатств;

в) органiзовуе }п{асть членiв Беркут у оглядах i конкурсах, рiзних подiй;

г) проводить пiдготовку осiб, якi вступають у члени Клубу, виносить

заяви про прийом в члени Клубу та викJIючення iз клубу на розгляд зборiв

Клубу;

д) Управа кIIубу Беркут на:}начае членiв клубу вiдповiдальних за

дотриманнrI законодавства пiд час полювання i рибноТ ловлi;

е) розробляе плани заходiв органiзацii та виносить ix на розгляд зборiв

Клубу.

б. клуБнА спшпрАця
6.1. Клуб у вiдповiдностi зi своiми статутними завданнrIми мае право на

здiйснення мiжнародних зв'язкiв i дiяльностi у порядку, передбаченому цим
Статутом i законодавством Канади.

6.2. Мiжнародна дiяльнiсть Клубу здiйснюеться шляхом 1^racTi у
мiжнародних проектах, роботi мiжнародних органiзацiй, а також iнших
формах, що не суперечать законодавству Канади, нормам i принципам
мiжнародного права.

6.3. При здiйсненнi мiжнародноi дiяльностi Клуб користуеться повним
обсягом прав i обов'язкiв , у тому числi:

- пiдтримуе прямi контакти з iноземними спорiдненими органiзацiями,

укJIадае угоди про спiвробiтництво та взаемодопомоry на пiдставi
законодавства Канади;

- Спiвпрацюемо з iншими клубами для обмiну досвiдом у проведеннi
полювання, риболовлi, стендовоi пiдготовки та приймае вiдповiднi групи,
гостей вiд iнших клубiв, обмiнюеться iнформацiею, досвiдом;

- сприяе органiзацiТ полювання та любительського рибальства для
членiв клубу Беркут та iнших клубiв в наданих в користування мисливських

угlддях;



- реалiзовуе спiльнi програми та проекти за }п{астю iнших кrryбiв,
партнерiв i органiзацiй , що не суперечить законодавству Канади.

7. кошти тА мАЙно клуБу
7.1. Об'ектами права власностi Клубу е:

а) грошовi кошти, якi складаються iз вступних i щорiчних членських
BHecKiB, добровiльних BHecKiB, iнших щомiсячних BHecKiB, пасивних доходiв,
доходiв вiд оренди, доходiв вiд продажу майна Клубу, добровiльних
пожертвувань, безповоротноТ фiнансовоi допомоги та iнших не заборонених
законодавством Канади надходжень.

б) майно, необхiдне для здiйснення статутноТ дiяльностi, набуте вiд
вступних та членських BHecKiB, безкоштовно передане громадянами,
пiдприемствами, установами та органiзацiями або надане державою. Клуб
самостiйно володiе, користуеться та розпоряджа€ться об'ектами власностi.

Мисливськi угiддя, наданi користувачам Клубу використовуються за

призначенням та не можуть передаватися iншим структурам.

7.2. Розмiр вступних BHeoKiB членiв Клубу встановлюеться або

змiнюеться робочою групою клубу Беркут i затверджуеться на зборах шубу
шляхом голосування.

Члени Клубу платять членськi внески повнiстю до 1 квiтня за поточний

календарний piK. Особи, якi вступили в члени Клубу у поточному роцi,
сплачують членськ1 внески за весь plk нез€rлежно вlд часу вступу.

Члени Клубу, якi своечасно не сплатили членських BHecKiB,

позбавляються права голосу.

Членам Клубу, якi вибули чи виключенi з нього, членськi внески не

повертаються.

7.3. Вiд сплати членських BHecKiB звiльняються "Почеснi члени Клубу".

7.4. Кошти Клубу зберiгаються на рахунках в фiнансових установах i

використовуються на виконання статутних завдань Клубу.

7.5. У разi продажi майна Клубу необхiдна присутнiсть 3/4 членiв

клубу у лоброму cTaHi.



8. ОБЛIК I ЗВIТНIСТЬ КЛУБУ

8.1. Бухгалтерський облiк здiйснюеться вiдповiдно до законодавства

Канади.

8.2. Клуб, мiсцевi осередки, фiлiали та cTBopeHi ним вiдокремленi

пiдроздiли, зобов'язанi вести бухгалтерський облiк, фiнансову та статистичну

звiтнiсть.

8.З. Зведений рiчний бухгалтерський звiт i баланс Клубу
затверджуються на щорiчних зборах Кlryбу.

8.4. ПрийнrIття незапланованих термiнових рiшень коли нема часу на

позачергове зiбрання Клубу управа зобов'язана:

а) Розiслати yciM термiновий електронний лист;

б) Зв'язатися по телефону з максимапьною кiлькiстю членiв для

проведення опитування i прийняття рiшення.

Уся зiбрана iнформацiя i контакти рееструеться, на iT ocHoBi

приимаеться рlшення.

На слiдуючих зборах дана iнформацiя зачитуетъся i додаеться до

9. ВНЕСЕННЯ ЗМIН I ДОПОВНШНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
9.1. Порялок внесення змiн i доповнень до Стаryту Беркут

протоколу зборiв.

затверджуеться на зборах клубу шляхом голосування.

9.2. Змiни та доповнення до цього Статуту затверджуються рiшенням
зборiв, якщо за це проголосув€tло не менше як ЗА голосiв присутнiх членiв
Клубу у доброму cTaHi. Про змiни, що вносяться в cTaTyTHi документи,
повiдомля€ться yciM членам шубу.

10. припинЕння дtяльностI клуБу
l0.1. Припинення дiяльностi Клубу вiдбуваеться в результатi

реорганiзацii (злиття, приеднання, подiлу, перетворення) або шляхом
саморозпуску (лiквiдацii).



|0.2. Реорганiзацiя Клубу (злиття, приеднання, подiл або

перетворення) вiдбуваеться :

- за рiшенням з'iзду Клубу,
- за рiшенням суду, у випадках передбачених законом,
- за рiшенням вiдповiдних органiв державноi влади, у випадках

передбачених законом,
10.3. Рiшення про саморозпуск (лiквiдацiю) Клубу приймаеться у

порядку, встановленого даним Статутом.
10.4. Рiшення про саморозпуск та про реорганiзацiю Клубу

приймаеться з'iздом Клубу, якщо за це проголосувzLло не менш якз/ц голосiв
присутнiх членiв Кrrубу. Беркут створюе лiквiдацiйну комiсiю або дорr{ае
керiвництву Беркута здiйснювати повноваження лiквiдацiйноI KoMiciT,

встановлюе rrорядок та строки припиненнrI Клубу, надае повнов€Dкення

лiквiдацiйнiй KoMicii вiдповiдно до чинного законодавства, а також приймае

рiшення щодо використання коштiв та майна Клубу пiсля його лiквiдацiТ
вiдповiдно до чинного законодавства.

10.5. З моменту призначення лiквiдацiйноТ KoMiciI до неi переходять
повноваженнrI щодо управлiння справами Клубу. Лiквiдацiйна комiсiя
виступае в судi вiд iMeHi Клубу.


