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                                                                         Пакет (вступний) до 1 року : 150 грн./рік 

- Посвідчення члена Організації; 

-  Обмін досвідом і просування технологій і напрацювань в сфері безпеки та систематичне підвищення кваліфікації за 

допомогою зустрічей та комунікації в соціальної мережі viber; телеграмм. 

- Захист законних прав та інтересів членів ГО; 

- Ознайомлення зі Статутом організації, її ідеями та цілями; 

- Консультації  в оформленні дозволу на травматичну, мисливську зброю 

(гладкоствольну чи нарізну); 

- Право відвідувати всі заходи, організатором або учасником яких є Організація, її партнери отримують знижки на товари 

та послуги до 5%. 

                               

                                           

 

                                      

        Переваги членства в «Професійному об'єднанні особистих охоронців» : 

«Професійне об'єднання особистих охоронців» засновано фізичними особами на підставі гарантованого 

Конституцією України права на свободу об'єднання для спільних дій по задоволенню інтересів громадян, залученню 

їх до активної участі в роботі по розбудові правової держави, формування в Україні громадянського суспільства. ГО 

«Професійне об'єднання особистих охоронців» відкрите для всіх особистих охоронців, співробітників апарату 

безпеки, керівників охоронних підприємств, керівників підрозділів охорони, юристів, керівників холдингів, 

корпорацій, компаній України незалежно від їх політичних поглядів, фахової спеціалізації, відомчої належності та 

форми власності підприємств, установ і організацій, в яких вони працюють, а також для колишніх працівників, 

ветеранів і тих, хто здобуває професію. 

Що надає членство в ГО «Професійне об'єднання особистих охоронців»: 

- Спілкування та обмін досвідом з колегами-членами ГО; 

- Отримання інформаційної та юридичної підтримки від ГО; 

- Обмін досвідом і просування технологій і напрацювань в сфері безпеки; 

- Можливість долучитись до участі в громадських радах при органах виконавчої влади України, в соціальних 

проектах ГО; 

- Захист порушених прав та інтересів членів ГО; 

- Інформаційна підтримка (включення до реєстру особистих охоронців, допомога в складанні резюме 

українською та англійською мовами, публікація вакансій та т.і.); 

- Допомога у працевлаштуванні; 

- Допомога в кризовій ситуації (консультування, інформування...); 

- Систематичне підвищення кваліфікації; 

- Особистісний розвиток ( участь в різних курсах і семінарах на пільгових засадах); 

- Дисконтні програми для членів ГО.  
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