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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська організація BERKUT Hunting & Fishing Club є неприбутковою 
організацією, яка об'єднує громадян на основі спільності інтересів своїх 
членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2. Повне найменування: 

1.2.1. Українською мовою – Українсько-Канадський клуб Мисливців та 
Рибалок БЕРКУТ; 

1.2.2. Англійською мовою – BERKUT Hunting & Fishing Club; 

1.2.3. Маркетингова назва – BERKUT Fishing & Hunting Club або Fishing & 
Hunting Club BERKUT. 

1.3. Скорочене найменування – Клуб БЕРКУТ, Клуб або БЕРКУТ. 

1.4. Організаційно-правова форма Клубу – SOCIAL CLUB NON-SHARE (клуб за 
інтересами). 

1.5. Клуб створений та діє у відповідності до Конституції Канади, Закону Канади 
«Про громадські об'єднання», інших законодавчих актів і цього Статуту. 

1.6. Клуб створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх 
членів, самоврядності, законності, виборності та підзвітності органів 
управління, гласності в роботі. 

1.7. Клуб має свою печатку, штампи та бланки з власною назвою, рахунки, в 
тому числі в іноземній валюті, в фінансових установах, свою символіку – 
прапор, емблему, єдиний членський квиток, нагрудний значок та іншу 
символіку. 

1.8. Діяльність Клубу поширюється на всю територію Канади. 

1.9. Єдину систему Клубу БЕРКУТ складають і можуть складати його 
відокремлені підрозділи або місцеві осередки. 

1.10. Відокремлені підрозділи (місцеві осередки) Клубу, діють від імені Клубу. 
Також вони звітують Клубу і без узгодження Клубу не можуть приймати      
самостійні рішення. 

1.11. БЕРКУТ має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та 
немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, 
мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в фінансових 
установах у національній та іноземній валюті. 

1.12. Місцезнаходження Клубу БЕРКУТ: 2З97 А Bloor St W, Тоrоntо, ON М6S 1Р6. 
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1.13. Адреса листування визначена у Додатку №1, зміст якого може буди 
змінений та затверджується черговими зборами Клубу в т.ч. за негайної 
потреби. 

2. МЕТА, НАПРЯМКИ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Головною метою Клубу є охорона, збереження, раціональне використання 
державного та приватного мисливського фонду, захист спільних інтеpecів 
своїх членів, організація та проведення полювання,  рекреаційного і 
спортивного рибальства, рекреаційної і спортивної стрільби, згідно із 
законами та підзаконними актами The Ministry of Natural Resources and 
Forestry Ontario та інших провінцій, Royal Canadian Mountain Police, The 
Ontario Provincial Police та поліцейських служб інших провінцій, 
муніципалітетів та місцевих громад. 

2.2. Основними напрямками діяльності та завданнями Клубу є: 

2.2.1. виховання у членів Клубу бережного ставлення до довкілля; 

2.2.2. створення та реалізація умов з придбання у власність Клубу та 
подальшого використання для досягнення головної мети 
земельних ділянок, мисливських та рибальських господарств, баз 
відпочинку тощо; 

2.2.3. організація, ведення мисливського та рибальського господарства; 

2.2.4. організація громадського контролю за дотриманням правил 
полювання та риболовлі членами Клубу, здійснення заходів щодо 
попередження порушень правил полювання та риболовлі членами 
Клубу; 

2.2.5. пропагування охорони природи, виховання у членів Клубу 
«БЕРКУТ» бережливого ставлення до навколишнього природного 
середовища, примноження та збереження природних багатств, 
раціонального використання фонду; 

2.2.6. вивчення та сприяння впровадженню передового мисливського та 
рибальського досвіду; 

2.2.7. розвиток стрілецького та рибальського спорту; 

2.2.8. створення умов для членів Клубу щодо рекреаційного полювання, 
рекреаційної та спортивної риболовлі та стрілецької підготовки; 

2.2.9. підтримання прямих контактів зі спорідненими організаціями, 
укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу; 
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2.2.10. вивчення та застосування до членів Клубу федеральних, 
провінційних та місцевих правовстановлюючих, регулюючих та 
ліцензійних законів та актів щодо рибальства, мисливства та 
вогнепальної зброї; 

2.2.11. захист інтересів Клубу БЕРКУТ. 

2.3. Клуб відповідно до статутних завдань у встановленому порядку: 

2.3.1. користується наданими йому мисливськими та рибальськими 
угіддями для ведення мисливського і рибальського господарства, 
змагань чи зустрічей; 

2.3.2. створює умови щодо забезпечення членів Клубу: 

2.3.2.1. мисливсько-рибальським спорядженням; 

2.3.2.2. мисливською зброєю та набоями до неї; 

2.3.2.3. мисливсько-рибальськими приладами, устаткуванням та 
програмним забезпеченням; 

2.3.2.4. інформаційними матеріалами щодо поточного 
законодавства, регулюючих та ліцензійних вимог; 

2.3.2.5. консультативними та практичними заняттями щодо 
підвищення обізнаності та практичних навичок з 
мисливства та рибалки; 

2.3.3. організовує полювання, рекреаційне та спортивне рибальство для 
членів Клубу, а також зацікавлених мисливців і приватних осіб в 
дозволених місцях; 

2.3.4. проводить серед членів Клубу та їx гостей змагання зі спортивної 
стрільби та риболовлі, організовує виїзди на полювання та 
риболовлю; 

2.3.5. замовляє для власних потреб видання наочних посібників, 
довідників, інформаційних бюлетенів, плакатів і листівок про 
діяльність Клубу з питань організації мисливського та рибальського 
господарства. 

3. ПРАВА КЛУБУ 

3.1. БЕРКУТ відповідно до статутних завдань у встановленому порядку має право: 

3.1.1. Представляти та захищати клубні законні інтереси та клубні 
інтереси своїх членів у державних органах і в неурядових 
організаціях; 
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3.1.2. Звертатися у порядку, визначеному законодавством Канади, до 
органів влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами 
(клопотаннями), скаргами; 

3.1.3. Одержувати у порядку, визначеному законодавством Канади, у 
користування мисливські угіддя для ведення мисливського 
господарства; 

3.1.4. Долучатись в якості учасників або співорганізаторів, а також 
самостійно організовувати та проводити, в тому числі он-лайн, 
лекторії, круглі столи, семінари, конференції, консультації, 
виставки тощо із залученням представників громадськості, органів 
державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних 
галузей суспільного життя, у тому числі міжнародних; 

3.1.5. Проводити мирні зібрання; 

3.1.6. Співпрацювати на добровільних засадах з організаціями, в тому 
числі міжнародними, укладати угоди про взаємодопомогу; 

3.1.7. Вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на 
добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань 
Клубу, в тому числі з іноземними партнерами; 

3.1.8. Засновувати засоби масової інформації, у тому числі електронні; 

3.1.9. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в 
фінансових установах; 

3.1.10. Набувати майнові та немайнові права, споруджувати мисливсько-
рибальські бази, тири, спортивно-стрілецькі стенди та інші об'єкти 
та споруди. Одержувати на умовах оренди або тимчасового 
безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні 
засоби та інше майно, необхідні для виконання статутних завдань 
Клубу; 

3.1.11. Вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність, 
пропагувати свою мету (цілі), замовляти для власних потреб 
видання наочних посібників, довідників, інформаційних бюлетенів, 
плакатів і листівок щодо діяльності Клубу. Проводити іншу 
інформаційно-роз'яснювальну роботу, опублікувати наукові та 
методичні результати діяльності організації; 

3.1.12. Використовувати та популяризувати свою власну назву та 
символіку у порядку, визначеному законодавством Канади. 
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4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ 

4.1. Загальні положення 

4.1.1. Членство в Клубі БЕРКУТ є добровільним. 

4.1.2. Членами Клубу можуть бути громадяни Канади, іноземці та особи 
без громадянства, які перебувають в Канаді на законних підставах, 
та підтримують мету і завдання Клубу та визнають його Статут; 

4.1.3. Кандидати та учасники Клубу, яким ще не виповнилось 18 років, 
повинні бути представлені їхніми батьками або законними 
представниками (custodians); 

4.1.4. Члени інших мисливсько-рибальських товариств Канади, іноземних 
держав приймаються у члени Клубу БЕРКУТ на загальних умовах. 

4.2. Порядок набуття статусу учасника Клубу. 

4.2.1. Прийом до членів Клубу БЕРКУТ здійснюється на підставі особистої 
заяви особи та за умови голосування «ЗА» 50%+1 з присутніх членів 
Клубу і сплати вступного внеску (порядок і суму внесків визначено 
в розділі 9, «Вступні та членські внески»); 

4.2.2. Заяви на вступ до лав Клубу розглядаються на чергових зборах 
Клубу БЕРКУТ; 

4.2.3. У разі прийняття особи до членів Клубу вона набуває 
випробувального статусу, протягом якого особа впродовж 6-ти 
(шести) місяців не має права голосувати на загальних зборах і 
обиратись на керівні посади Клубу. 

4.3. Порядок вибуття зі статуса учасника Клубу 

4.3.1. Вибуття зі статусу учасника Клубу БЕРКУТ здійснюється на підставі 
особистої заяви особи та за умови погашення всіх існуючих 
грошових та майнових заборгованостей особи перед Клубом. 

4.4. Умови втрати статуса учасника Клубу 

4.4.1. Членство в Клубі автоматично припиняється у разі: 

4.4.1.1. виходу члена БЕРКУТа із Клубу за власним бажанням; 

4.4.1.2. виключення члена БЕРКУТ із Клубу за рішенням чергові 
зборів Клубу. 

4.4.2. Підставою для виключення зі складу учасників Клубу є: 

4.4.2.1. дії, які завдають матеріального збитку Клубу або 
матеріального збитку окремим його членам; 
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4.4.2.2. порушення вимог цього Статуту; 

4.4.2.3. якщо діяльність члена Клубу суперечить меті та 
завданням Клубу; 

4.4.2.4. якщо учасник Клубу втратив зв'язок із Клубом, а саме не 
приймав участь у більше ніж 3-х зборах протягом 
календарного року без поважної причини; 

4.4.2.5. несплата чи несвоєчасна сплата щорічних членських 
внесків (див. Розділ 9, Вступні та членські внески); 

4.4.2.6. порушення законодавства у сфері полювання та 
риболовлі і поводження зі зброєю; 

4.4.2.7. у разі ліквідації Клубу БЕРКУТ. 

4.4.3. Особи, які втратили статус учасника Клубу через їх виключення (не 
за власним бажанням), не можуть обіймати керівні посади, а також 
бути в складі виборних органів БЕРКУТ, делегатами з'їзду або 
конференції. 

4.4.4. Виключені з Клубу за браконьєрство та дії, які завдають 
матеріального збитку Клубу або матеріального збитку окремим 
його членам, також втрачають всі почесні звання, статуси та 
привілеї. Див. інформацію про існуючу систему визначення та 
призначення статусів в Клубі у Додатку №3. 

4.5. Відновлення статусу учасника Клубу. 

4.5.1. Учасники Клубу, що бажають відновити членство в Клубі, втрачене 
в результаті несвоєчасної оплати річних внесків, повинні пройти 
повторну реєстрацію в Клубі в будь-який момент із внесенням 
вступних та річних внесків у розмірі, визначеному Клубом на 
момент подачі повторної заяви. 

4.5.2. Особи, які раніше були виключені з Клубу за дії, які завдали 
матеріального збитку Клубу або матеріального збитку окремим 
його членам, можуть бути прийняті в члени БЕРКУТ не раніше ніж 
через 5 (п’ять) років, на загальних підставах та без права обиратися 
до керівних органів Клубу БЕРКУТ. 

4.5.3. Особи, які раніше були виключені з Клубу за браконьєрство або дії, 
які завдали репутаційних збитків Клубові не можуть бути прийняті 
в члени Клубу БЕРКУТ. 
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5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

5.1. Члени БЕРКУТа мають право: 

5.1.1. приймати участь окремо у мисливській, стрілецькій, рибальській 
секціях, або у всіх секціях разом; 

5.1.2. обирати та бути обраним до органів управління і контрольних 
органів Клубу у порядку, визначеному статутом та затвердженим 
членами Клубу; 

5.1.3. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, робочих 
груп створених за рішенням органів управління Клубу; 

5.1.4. брати участь у всіх заходах, що проводяться Клубом; 

5.1.5. займатися, у встановленому законодавством Канади порядку, 
полюванням і риболовлею; 

5.1.6. за наявності необхідних дозволів, ліцензій і т.і., користуватися 
мисливськими та рибальськими господарствами, базами, 
майстернями, тирами, клубами, бібліотеками та іншим майном 
Клубу; 

5.1.7. брати участь з правом вирішального голосу у зборах Клубу БЕРКУТ, 
звертатися до будь-якого органу Клубу із запитом у межах 
повноважень останнього і з питань, пов'язаних з діяльністю Клубу, 
одержувати відповіді. Член Клубу БЕРКУТ, не має права голосу при 
вирішенні питань щодо вчинення з ним правочину та у суперечках 
між ним і Клубом; 

5.1.8. звертатися до органів управління та ревізійних органів Клубу за 
допомогою у захисті своїх прав і законних інтересів; 

5.1.9. брати участь у змаганнях, виставках, конкурсах та інших заходах, 
що проводить Клуб, з метою виконання статутних завдань; 

5.1.10. за попередньої згоди Клубу, представляти Клуб на змаганнях та 
конкурсах, організованих іншими клубами та організаціями; 

5.1.11. оскаржувати рішення, дії та діяльність органів управління Клубу; 

5.1.12. вибувати з членів Клубу. 

5.2. Члени Клубу зобов'язані: 

5.2.1. дотримуватись положень Статуту БЕРКУТ та законодавства Канади; 

5.2.2. виконувати рішення конференцій (з'їздів), зборів та інших заходів 
управління Клубу; 
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5.2.3. бути на обліку у Клубі БЕРКУТ, брати активну участь в його роботі, 
своєчасно сплачувати щорічні членські внески; 

5.2.4. надати клубу реєстраційні та контактні дані згідно Додатку №2, 
зміст якого може буди змінений та затверджується черговими 
зборами Клубу в т.ч. за негайної потреби; 

5.2.5. повідомити Клуб в разі зміни реєстраційних та контактних даних не 
пізніше 30 днів з дати набуття чинності таких змін; 

5.2.6. сприяти здійсненню завдань Клубу; 

5.2.7. брати участь у заходах, що проводяться Клубом; 

5.2.8. дотримуватись правил полювання та риболовлі, встановленого 
порядку придбання, зберігання, транспортування, використання, 
реєстрації (перереєстрації) та продажу вогнепальної зброї та набоїв 
до неї; 

5.2.9. підвищувати рівень знань з питань охорони природи, полювання та 
риболовлі, пропагувати бережливе ставлення до довкілля; 

5.2.10. не вчиняти дій, що порушують етику товариських взаємовідносин , 
а також дій, що завдають моральної або матеріальної шкоди Клубу 
чи його членам; 

5.2.11. дбайливо ставитись до майна Клубу. 

5.3. За порушення Статуту до членів Клубу можуть застосовуватися такі заходи 
громадського впливу: 

5.3.1. зауваження; 

5.3.2. догана; 

5.3.3. позбавлення права полювання і риболовлі в угіддях наданих в 
користування БЕРКУТом, або брати участь у змаганнях Клубу 
терміном до двох років; 

5.3.4. позбавлення звання «Почесний член Клубу БЕРКУТ; 

5.3.5. виведення із складу керівних органів Клубу; 

5.3.6. виключення із членів Клубу. 

6. СИСТЕМА СТАТУСІВ, ПРИВІЛЕЇВ ТА ВІДЗНАК ДЛЯ ЧЛЕНІВ КЛУБУ 

6.1. Всі учасники Клубу мають рівні права. 

6.2. Клуб може надати додатково статус дійсному або колишньому члену Клубу 
за особливий вклад у діяльність та розвиток Клубу БЕРКУТ. 
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6.3. Додатковий статус не змінює рівність у правах у порівнянні з учасниками 
Клубу без статусу. 

6.4. Додатковий статус призначається на Чергових Зборах шляхом голосування 
«ЗА» 50%+1 з присутніх членів на Чергових зборах Клубу. 

6.5. Система додаткових статусів визначена окремим Додатком №3, зміст якого 
може буди змінений та затверджується Черговими зборами Клубу в т.ч. за 
негайної потреби. 

6.6. При наявності технічної та фінансової можливостей, клуб може надати 
пільги на послуги Клубу або нагородити члена Клубу коштовним призом і 
т.і. Повний перелік поточних статусів та пільг дивіться у Додатку №3. 

7. УПРАВЛІНСЬКІ ОРГАНИ КЛУБУ 

7.1. Загальні Збори Клубу БЕРКУТ 

7.1.1. Вищим органом Клубу є Загальні Збори діючих учасників Клубу 
БЕРКУТ, які скликаються головою Клубу за потреби , але не менше 
ніж раз на три роки.  

7.1.2. Повноваження Загальних зборів кубу БЕРКУТ: 

7.1.2.1. обрання на альтернативній основі строком на три роки: 

- голови Клубу; 

- заступника голови Клубу; 

- скарбника Клубу; 

- секретаря Клубу; 

- мисливського референта; 

- рибальського референта; 

- стрілецького референта; 

- голови та членів робочої групи з питань проектів; 

7.1.2.2. розгляд і затвердження планів роботи Клубу, 
заслуховування звітів референтів; 

7.1.2.3. прийняття осіб у члени Клубу та виключення з нього; 

7.1.2.4. розгляд та узгодження змін до цього статуту; 

7.1.2.5. формування та затвердження складу та завдань робочих 
груп; 
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7.1.2.6. розгляд інших питань, пов'язаних з роботою БЕРКУТ, 
виконання статутних завдань; 

7.1.3. Загальні збори Клубу БЕРКУТ вважаються правочинними за 
наявності більше половини (50% + 1) членів Клубу. Рішення 
приймається відносною (простою) більшістю голосів від числа 
присутніх членів Клубу БЕРКУТ. У період між загальними зборами 
діяльність Клубу БЕРКУТ координує його голова, а рішення 
приймаються голосуванням членів на чергових зборах Клубу. 

7.2. Чергові Збори учасників Клубу БЕРКУТ 

7.2.1. Впродовж року, Клуб керується Черговими Зборами учасників 
Клубу. 

7.2.2. Повноваження Чергових Зборів клубу: 

7.2.2.1. Вирішення поточних питань Клубу; 

7.2.2.2. Вирішення завдань, затверджених на Загальних Зборах 
Клубу; 

7.2.2.3. Прийняття нових членів Клубу; 

7.2.2.4. Виключення з Членів Клубу. 

7.2.3. Формат Чергових Зборів Клубу: 

7.2.3.1. Чергові збори учасників Клубу відбуваються за 
попередньо визначеною адресою; 

7.2.3.2. Учасники Клубу зобов’язані бути фізично присутніми на 
оголошених засіданнях Чергових Зборів; 

7.2.3.3. Учасники Клубу мають право бути відсутніми на двох 
засіданнях Клубу без пояснення причини; 

7.2.3.4. Учасники Чергових Зборів мають право прийняти участь у 
двох чергових засіданнях Клубу із застосуванням он-лайн 
конференції замість фізичної присутності без пояснення 
причин. Всі додаткові долучення до чергових засідань із 
застосуванням он-лайн конференції автоматично 
відхиляються, а учасник клубу вважається відсутнім. 

7.3. Управа Клубу БЕРКУТ 

7.3.1. Управа Клубу складається з Голови Клубу, секретаря Клубу, 
скарбника Клубу, мисливського референта, рибальського 
референта, стрілецького референта, голови робочої групи з питань 
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проектів, володар перехідного кубку стрілецької секції, володар 
кубку рибальської секції. 

7.3.2. Рішення управи приймаються за умови 50%+1 голос її складу. 
Жоден член управи не має права вето. Управа Клубу БЕРКУТ на 
підставі наданих їм повноважень: 

7.3.2.1. веде облік членів Клубу БЕРКУТ 

7.3.2.2. пропагує серед учасників Клубу рекреаційне та спортивне 
полювання та риболовлю , а також дбайливе ставлення 
до довкілля; 

7.3.2.3. організовує участь членів БЕРКУТ у оглядах, конкурсах та 
інших подіях; 

7.3.2.4. проводить підготовку осіб, які вступають у члени Клубу, 
виносить заяви про прийом в члени Клубу та виключення 
із клубу на розгляд зборів Клубу; 

7.3.2.5. призначає членів клубу відповідальних за дотримання 
законодавства під час полювання і риболовлі; 

7.3.2.6. приймає участь у розробці та узгоджує плани заходів 
Клубу та виносить їx на розгляд зборів Клубу; 

7.3.2.7. Призначає та звільняє адміністратора он-лайн ресурсів. 

7.4. Обов’язки членів Управи Клубу БЕРКУТ 

7.4.1. Обов’язки Голови Клубу 

7.4.1.1. Скликання позачергових Загальних Зборів Клубу; 

7.4.1.2. Забезпечення проведення Загальних та Чергових зборів 
Клубу; 

7.4.1.3. Наглядовий контроль за роботою робочих груп та членів 
Управи Клубу; 

7.4.1.4. Затвердження нових учасників Клубу та проведення 
культурно-виховних робіт з членами Клубу; 

7.4.1.5. Виконання Статуту членами Клубу. 

7.4.2. Обов’язки заступника голови Клубу 

7.4.2.1. Виконання функцій Голови Клубу за його відсутності. 

7.4.3. Обов’язки скарбника Клубу 

7.4.3.1. Фінансова звітність Клубу; 

7.4.3.2. Прийняття/вибуття фінансів згідно рішень Клубу; 
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7.4.3.3. Контроль за використанням фінансових засобів Клубу. 

7.4.4. Обов’язки секретаря Клубу 

7.4.4.1. Допомога з організації зборів Клубу; 

7.4.4.2. Ведення реєстрів та протоколів засідань Клубу; 

7.4.4.3. Ведення реєстрів та протоколів змагань, організованих 
Клубом. 

7.4.5. Обов’язки референтів Клубу 

7.4.5.1. Пропонують кандидатів в члени в члени робочої групи з 
питань проектів для затвердження на Чергових Зборах 
Клубу; 

7.4.5.2. Адмініструють та представляють закріплені секції на 
засіданнях Управи Клубу; 

7.4.5.3. Звітують про результати закріпленої секції в Управу Клубу 
та на засіданнях Клубу; 

7.4.5.4. Організовують та звітують щодо клубних заходів 
закріпленої секції; 

7.4.5.5. Залучають нових членів Клубу до роботи в секції. 

7.5. Обов’язки адміністратора он-лайн ресурсів Клубу 

7.5.1. Залучення членів та ресурсів Клубу для створення та підтримки он-
лайн ресурсів Клубу (web-сайт, Facebook, WhatsApp і т.і.); 

7.5.2. Створення та підтримка он-лайн ресурсів Клубу згідно 
затверджених рішень Управи Клубу; 

7.5.3. Створення та підтримка он-лайн конференцій клубу; 

7.5.4. Інформування Членів Клубу про заходи та події Клубу із 
застосуванням затверджених он-лайн ресурсів Клубу. 

7.6. Права та обов’язки робочої групи з питань проектів 

7.6.1. Визначення термінів подання переліків довгострокових проектів, 
затверджених секціями Клубу; 

7.6.2. Визначення розміру та джерел ресурсів для реалізації проектів; 

7.6.3. Формування Кошторису Клубу для реалізації проектів; 

7.6.4. Винесення трирічного та річного Кошторисів на затвердження 
Загальними та Черговими зборами Клубу; 
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7.6.5. Розробка та винесення на затвердження Черговими зборами Клубу 
розміру вступних та річних членських внесків. 

7.6.6. Звітування щодо виконання затверджених планів проектів. 

7.7. Права та обов’язки володарів перехідних кубків 

7.7.1. Організація наступних кубкових змагань. 

8. КЛУБНА СПІВПРАЦЯ 

8.1. Клуб у відповідності зі своїми статутними завданнями має право на 
здійснення міжнародних зв’язків і діяльності у порядку, передбаченому 
цим Статутом і законодавством Канади. 

8.2. Міжнародна діяльність Клубу здійснюється шляхом участі у міжнародних 
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не 
суперечать законодавству Канади, нормам і принципам міжнародного 
права. 

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Клуб користується повним обсягом 
прав і обов'язків , у тому числі: 

8.3.1. Підтримує прямі контакти з іноземними спорідненими 
організаціями, укладає угоди про співробітництво та 
взаємодопомогу на підставі законодавства Канади; 

8.3.2. Співпрацює з іншими організаціями для обміну досвідом у 
проведенні полювання, риболовлі, стендової підготовки та 
приймає відповідні групи гостей від інших клубів, обмінюється 
інформацією та досвідом; 

8.3.3. сприяє організації полювання та рибальства для членів Клубу 
БЕРКУТ в наданих в користування мисливських угіддях; 

8.3.4. реалізує спільні програми та проекти за участю інших клубів, 
партнерів і організацій , що не суперечить законодавству Канади. 

9. ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ 

9.1. Загальні положення 

9.1.1. Однією з умовою набуття членства в Клубі є обов’язкова сплата 
вступного внеску. 

9.1.2. Однією з умов запобігти втрату статусу учасника Клубу є своєчасна 
сплата щорічних внесків. 
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9.1.3. Клуб може надати спеціальні умови для наступних кандидатів 
та/або учасників Клубу:  

9.1.3.1. особи до 18 років; 

9.1.3.2. особи віком від 65 років; 

9.1.3.3. сімейні заявки; 

9.1.3.4. учасники Клубу з неперервним стажем 15 років і більше; 

9.1.3.5. учасники Клубу з почесним званням; 

9.1.3.6. громадяни України щойно прибулі до Канади; 

9.1.3.7. ветерани Російсько-Української війни; 

9.1.3.8. інваліди Російсько-Української війни та члени їх сімей. 

9.1.4. Спеціальні умови у пункті 9.1.3 визначаються на чергових зборах 
Клубу на підставі пропозицій Робочої групи з питань фінансів. 

9.1.5. Внески кандидатів та/або існуючих учасників Клубу, яким ще не 
виповнилось 18 років, здійснюються їхніми батьками або 
офіційними представниками (custodians); 

9.1.6. Платежі за обов’язкові тренінги, ліцензії та дозволи, що 
встановлені державою, провінційним урядом та урядовими 
організаціями, здійснюються членами Клубу за власний рахунок. 

9.1.7. Розміри вступних та членських внесків відображені у додатку №4, 
зміст якого може буди змінений та затверджується черговими 
зборами Клубу в т.ч. за негайної потреби. 

9.2. Вступні внески (Application Fee)  

9.2.1. Розмір та термін дії розробляються робочою групою з питань 
проектів та затверджується на Чергових Зборах Клубу.  

9.2.2. Клуб може встановити окремий розмір та термін дії вступних 
внесків для осіб, які втратили статус члена через несвоєчасну 
сплату річних внесків. Розмір таких вступних внесків членів Клубу 
розробляється робочою групою з питань проектів та 
затверджується на Чергових Зборах Клубу. 

9.2.3. Клуб також може встановити окремий розмір та термін вступних 
внесків або їх скасування для наступних категорій: 

9.2.3.1. Члени Клубу з особливим статусом у Клубі; 

9.2.3.2. Особи з особливими фізичними потребами; 

9.2.3.3. учасники бойових дій та їхні діти. 
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Розмір та термін дії таких вступних внесків розробляється робочою 
групою з питань проектів та затверджується на Чергових Зборах 
Клубу. 

9.2.4. Особи, які вступили в Клуб у поточному році, сплачують членські 
внески за весь рік, незалежно від часу вступу. 

9.3. Членські внески (Membership Fee)  

9.3.1. Розмір щорічних внесків членів Клубу встановлюється або 
змінюється робочою групою з питань фінансів і затверджується на 
чергових зборах Клубу за умови голосування «ЗА» 50%+1 з 
присутніх членів Клубу. 

9.3.2. Члени Клубу платять членські внески повністю до 1 березня за 
поточний календарний рік. 

9.3.3. Членські внески не повертаються. 

9.4. Порядок встановлення та зміни розміру внесків. 

9.4.1. Клуб розглядає та затверджує розмір та термін дії вступних та 
членських внесків шляхом голосування «ЗА» 50%+1 з присутніх 
членів на Чергових зборах Клубу. 

9.5. Звільнення від внесків. 

9.5.1. Учасники Клубу, які мають відзнаку за особливий внесок у 
діяльність Клубу, мають право претендувати на пільги. Кожний 
подібний випадок розглядається окремо на основі технічних та 
фінансових можливостей Клубу та затверджується на Чергових 
Зборах Клубу шляхом голосування «ЗА» 50%+1 з присутніх членів. 

10. КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ 

10.1. Об'єктами права власності Клубу є: 

10.1.1. грошові засоби, які складаються із вступних і щорічних членських 
внесків , добровільних внесків, інших щомісячних внесків, пасивних 
доходів, доходів від оренди, доходів від продажу майна Клубу, 
добровільних пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги 
та інших не заборонених законодавством Канади надходжень; 

10.1.2. майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, набуте від 
вступних та членських внесків, безкоштовно передане 
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, або 
надане державою. Клуб самостійно володіє, користується та 
розпоряджається об'єктами власності. Мисливські угіддя, надані 
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Клубу використовуються за призначенням та не можуть 
передаватися іншим структурам. 

10.2. Кошти Клубу зберігаються на рахунках в фінансових установах і 
використовуються на виконання статутних завдань Клубу. 

10.3. Для прийняття рішення стосовно продажу майна Клубу необхідна 
присутність 3/4 членів Клубу. 

11. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КЛУБУ 

11.1. Порядок набуття Клубом права власності. 

11.1.1. Рішення щодо позапланового придбання того чи іншого сервісу 
та/або майна розглядається на підставі поточних пропозицій членів 
Клубу та приймається на Чергових Зборах Клубу; 

11.1.2. Ініціатор або ініціативна група, чия пропозиція щодо придбання 
була затверджена, зобов’язаний організувати та виконати 
придбання та доставку сервісів або майна за рахунок Клубу; 

11.1.3. Референти відповідальні за організацію та доставку сервісів та/або 
майна, що затверджені річним планом проектів. 

11.2. Порядок передачі власності Клубу в користування іншим юридичним та 
приватним особам. 

11.2.1. Майном клубу можуть користуватись виключно члени Клубу; 

11.2.2. Юридичні та приватні особи, які отримують майно Клубу в 
тимчасове користування, зобов’язані мати всі необхідні ліцензії та 
дозвільні документи; 

11.2.3. Особи, які отримали майно Клубу у тимчасове користування, 
несуть повну юридичну та матеріальну відповідальність за 
нанесення будь-якої шкоди членам Клубу та третім особам з 
використанням наданого майна Клубу; 

11.2.4. Передача майна Клубу в тимчасове користування здійснюється на 
підставі акту прийому-передачі у вільній формі із зазначенням: 

11.2.4.1. Найменування майна згідно товарних чеків або 
договорів. Акт затверджується Головою Клубу; 

11.2.4.2. Вартості переданого майна згідно товарних чеків або 
договорів; 

11.2.4.3. Вартості підготовки майна до передачі в тимчасове 
користування та його транспортування/пересилку; 
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11.2.4.4. Кількості одиниць переданого майна; 

11.2.4.5. Дати здійснення передачі; 

11.2.4.6. Адреси та контактів приймаючої сторони; 

11.2.4.7. З додаванням копій наступних документів приймаючої 
сторони: 

- водійського посвідчення приймаючої особи; 

- ліцензій та дозвільних документів; 

11.2.5. Акт прийому-передачі обов’язково закріплюється підписами 
представника Клубу та приймаючої сторони. Для цього Управа 
Клубу веде реєстр учасників Клубу та копій їх підписів, зазначених 
на заявах про вступ до Клубу. В разі невідповідності підписів, акт 
прийому-передачі вважається недійсним. 

11.2.6. Представник клубу, що затверджує акт прийому-передачі майна 
клубу в тимчасове користування, зобов’язаний звірити підпис 
приймаючої сторони з водійським посвідченням та перевіряє 
дійсність наданих ліцензій та дозвільних документів на офіційних 
он-лайн ресурсах ліцензіатів (напр., RCMP при передачі зброї). 

11.2.7. В разі підпису акту прийому-передачі представником Клубу та 
відсутності звірки даних дозвільних документів, підписант несе 
персональну адміністративну та кримінальну відповідальність. 

11.2.8. На підставі затвердженого акту прийому-передачі, факт передачі 
майна Клубу в тимчасове користування відображається в 
інвентаризаційній відомості: 

11.2.8.1. Секретарем клубу у паперовому вигляді; 

11.2.8.2. Адміністратором он-лайн ресурсів на офіційному web-
сайті Клубу; 

11.2.9. Особа, яка отримала майно Клубу у тимчасове користування, 
зобов’язана забезпечити транспортування та зберігання 
переданого майна згідно діючого законодавства. Вразі порушення 
діючого законодавства, така особа несе персональну 
адміністративну та кримінальну відповідальність. 

11.2.10. Особи, які отримали майно Клубу у тимчасове користування, 
несуть повну юридичну та матеріальну відповідальність за 
технічний та функціональний стан майна Клубу, переданого у 
тимчасове користування; 
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11.2.11. В разі виявлення несправності: 

11.2.11.1. представником Клубу складається акт щодо поточного 
стану майна, що надано у тимчасове використання; 

11.2.11.2. для оцінки розміру та типу збитку Клуб може залучити 
третю особу; 

11.2.11.3. розмір та тип збитку, визначений Клубом та 
відображений в акті щодо поточного стану, є остаточним і 
обговоренню не підлягає; 

11.2.11.4. розмір збитку не може перевищувати повну вартість 
майна та витрат на його підготовку до передачі та 
транспортування до міста приймання-передачі, 
зазначеної в акти приймання-передачі майна; 

11.2.11.5. копія акту оцінки надається особі, яка отримала майно 
Клубу в тимчасове користування; 

11.2.11.6. особа, яка спричинила несправність або втрату майна 
Клубу, зобов’язана відшкодувати збиток, визначений 
актом оцінки поточного стану майна не пізніше ніж 30 
днів з дати затвердження зазначеного акту та шляхом, 
зазначеним в акті визначення поточного стану майна 
Клубу. 

11.3. Інвентаризація власності Клубу БЕРКУТ 

11.3.1. Управа Клубу визначає склад та повноваження Інвентаризаційної 
комісії; 

11.3.2. Інвентаризація планується та проводиться Інвентаризаційною 
комісією не менше ніж раз на рік; 

11.3.3. Інвентаризаційна комісія складає та затверджує Акт інвентаризації 
та повідомляє Управу Клубу. 

11.3.4. У разі незадовільного стану або відсутності майна Клубу, особа що 
зазначена у акті в якості приймаючої сторони, несе повну майнову, 
адміністративну та кримінальну відповідальність. 

11.4. Зберігання майна Клубу 

11.4.1. Майно клубу може зберігатись виключно Членами Клубу. 
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12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ КЛУБУ 

12.1. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до законодавства Канади. 

12.2. Клуб, місцеві осередки, філіали та створені ним відокремлені підрозділи, 
зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність. 

12.3. Зведений річний бухгалтерський звіт і баланс Клубу затверджуються на 
Чергових Зборах Клубу. 

12.4. За потреби прийняття незапланованих термінових рішень за браком часу 
на позачергове зібрання Клубу, управа зобов'язана: 

12.4.1. Розіслати усім членам Клубу терміновий електронний лист; 

12.4.2. Провести опитування в телефонному режимі або з використанням 
он-лайн ресурсів Клубу. Вся зібрана інформація і контакти 
реєструється, на її основі приймається рішення. На наступних 
зборах дана інформація оголошується і додається до протоколу 
зборів. 

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ 

13.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Клубу БЕРКУТ 
затверджується на Загальних зборах Клубу шляхом голосування. 

13.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням зборів, 
якщо за це проголосувало не менше як ¾ голосів присутніх членів Клубу. 
Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється усім членам 
Клубу. 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ 

14.1. Припинення діяльності Клубу відбувається в результаті реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом саморозпуску 
(ліквідації). 

14.2. Реорганізація Клубу (злиття, приєднання, поділ або перетворення) 
відбувається : 

14.3. за рішенням з'їзду Клубу, 

14.4. за рішенням суду, у випадках передбачених законом, 

14.5. за рішенням відповідних органів державної влади, у випадках 
передбачених законом, 

14.6. Рішення про саморозпуск (ліквідацію) Клубу БЕРКУТ приймається у 
порядку, встановленому даним Статутом. 
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14.7. Рішення про саморозпуск та про реорганізацію Клубу БЕРКУТ приймається 
рішенням загальних зборів Клубу, якщо за це проголосувало не менш як ¾ 
голосів присутніх членів. Клуб БЕРКУТ створює ліквідаційну комісію або 
доручає керівництву Клуба здійснювати повноваження ліквідаційної 
комісії, встановлює порядок та строки припинення існування Клубу, надає 
повноваження ліквідаційній комісії відповідно до чинного законодавства, а 
також приймає рішення щодо використання коштів та майна Клуб БЕРКУТ 
після його ліквідації, відповідно до чинного законодавства. 

14.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо керування справами Клубу. Ліквідаційна комісія 
виступає в суді від імені Клубу. 
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ДОДАТОК №1 
до Статуту Українсько-Канадського клубу 

Мисливців і Рибалок БЕРКУТ 

 

Затверджено рішенням чергових 
зборів Клубу від «__» _____ 20__ р. 

Протокол №_____ 

 

 

Адреса для листування 

 

BERKUT HUNTING & FISHING CLUB 

XYZ LONG STR. 

TORONTO, 

ON A1B 2C3, 

CANADA 
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ДОДАТОК №2 
до Статуту Українсько-Канадського клубу 

Мисливців і Рибалок БЕРКУТ 

 

Затверджено рішенням чергових 
зборів Клубу від «__» _____ 20__ р. 

Протокол №_____ 

 

 

Перелік обов’язкових реєстраційних і контактних даних 

кандидатів в учасники та учасників Клубу Беркут 

 

Кандидати та учасники Клубу Беркут зобов’язані надати в Клуб наступні дані про себе: 

• Ім’я 

• Прізвище 

• Адреса для листування 

• Контактний телефон 

• Телефон, на який зареєстрований WhatsApp (при наявності) 

• Адреса електронної пошти 

• Дата народження 

• Рід поточної бізнес- або професійної діяльності 

Інформація повинна бути надана друкованими літерами англійської мови так, як 
вказано в офіційних документах (Driver’s License, Passport, PAL, etc.) 

В разі зміни контактних даних, учасник зобов’язаний повідомити клуб в письмовій 
формі не пізніше 30 днів з дати набуття чинності таких змін. 
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ДОДАТОК №3 
до Статуту Українсько-Канадського клубу 

Мисливців і Рибалок БЕРКУТ 

 

Затверджено рішенням чергових 
зборів Клубу від «__» _____ 20__ р. 

Протокол №_____ 

 

 

Система статусів та привілеїв Клубу Беркут 

 

За активну участь у роботі Клубу, досягнуті успіхи в полюванні та риболовному спорті за 
рішенням Чергових зборів Клубу до його членів можуть застосовуватись такі 
заохочення: 

• оголошення подяки; 

• нагородження грамотою; 

• нагородження грошовою премією або пам’ятним подарунком. 

За пропагування здорового способу життя, охорони природи, особливий внесок в 
життєдіяльність клубу, в т.ч. представництво Клубу на місцевих та міжнародних 
змаганнях, діючий та минулий члени клубу можуть отримати наступні статуси та пільги: 

Статус Мінімальні вимоги Пільги 
Почесний Член 
Клубу БЕРКУТ 

• Десять років безперервного 
членства в Клубі 

• Дворазовий володар Кубку 
будь-якої з секцій 

• Діючий або минулий 
референт з позитивним 
відгуком членів секції 

Визначаються окремо у 
разі наявності технічної та 
фінансової можливостей 
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ДОДАТОК №4 
до Статуту Українсько-Канадського клубу 

Мисливців і Рибалок БЕРКУТ 

 

Затверджено рішенням чергових 
зборів Клубу від «__» _____ 20__ р. 

Протокол №_____ 

 

Розміри вступних та річних внесків 

 
Розмір вступних внесків: 

Категорія кандидатів Розмір внесків, CAD Термін дії 
Новий кандидат, що легально перебуває в Канаді 
більше одного календарного року 

150.00* Тимчасово 

Новий кандидат, громадянин України, що легально 
перебуває в Канаді від 0 до 1 року 

0.00 Постійно 

Учасник Клубу в минулому (відновлення статуса 
учасника Клубу) 

300.00 Постійно 

Сім’я розміром від двох осіб. Розмір знижки за 
кожного прямого члена родини. 

- 1-й – 0%** 
- 2-й - 15% 
- 3-й – 25% 
- 4-й і далі – 30% 

Постійно 

Розмір щорічних внесків: 

Категорія кандидатів Розмір внесків, CAD Термін дії 
Новий кандидат, що легально перебуває в Канаді 
більше одного календарного року 

100.00 Постійно 

Новий кандидат, громадянин України, що легально 
перебуває в Канаді від 0 до 1 року 

0.00 до 12 
місяців*** 

Учасник Клубу в минулому (після відновлення 
статуса учасника Клубу) 

100.00 Постійно 

Сім’я розміром від двох осіб. Розмір знижки за 
кожного прямого члена родини. 

- 1-й – 0%** 
- 2-й – 15% 
- 3-й – 25% 
- 4-й і далі – 30% 

Постійно 

* Тимчасово. Регулярний розмір – CA$300 

** % вказано відносно розміру внесків відповідної категорії 

*** від дати отримання статусу учасника Клубу, але не пізніше закінчення календарного року, в якому 
новий кандидат прийнятий в члени Клубу 


