
Вступ до
Української

Локсмайстер Федерації
Основною вимогою при вступі в Федерацію є
добровільність, бажання працювати в
напрямках по роз- витку галузі та рекомендації
членів УЛФ, які багато  років працюють по
розбудові галузі безпеки та формування
небайдужого до проблем безпеки українського
суспільства.

Прийом нових Членів здійснюється шляхом
подання  письмової заяви Правлінню
Організації. При цьому категорія нового члена
визначається Правлінням у кожному окремому
випадку особисто.



Заява-анкета на вступ до
Української Локсмайстер Федерації

Ласкаво просимо до Української Локсмайстер Федерації,
об’єднання осіб, які  здійснюютьпрофесійну діяльність в індустрії
безпеки, як локсмайстри, консультанти з безпеки, торгівельні
підприємства, інсталятори, спеціалісти з виготовлення ключів та
аварійного відмикання, виробники або імпортери.

Щоб подати заявку на членство, будь ласка, заповніть цю анкету і
подайте її з реєстраційним внеском, який є відповідним доказом
Вашої поточної професійної діяльності в галузі безпеки об’єктів (див.
нижче).

Потрібно відповісти на ВСІ запитання для того, щоби ця заявка
була оброблена.



Частина І
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
1. Стать:    Ч

Ж

2. Прізвище:

3. Ім’я:

4. По-батькові:

5. Дата і місце народження:

6. Індивідуальний податковий номер:

ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
1. Повна назва підприємства:

2. Скорочена назва підприємства:

3. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника підприємства:

4. Інші контактні особи, уповноважені керівником:

5. Повна адреса підприємства:

- місто:

- вулиця:

- № будинку та офісу:

- поштовий індекс:

6. Телефон:

7.
Факс:

8. Е-mail:



Частина ІІ
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Напрям діяльності:

2. Ваш статус (необхідне помітити):
Власник Партнер Керівник Службовець Приватний

підприємець

3.
Стаж роботи на даному місці:

4. Чи маєте Ви на даний момент відношення до галузі систем замикання та безпеки об’єктів?

5. Чи входите Ви особисто, або підприємство, на якому Ви працюєте, до будь-яких професійних
об’єднань Локсмайстрів? (Якщо так, то вкажіть до яких саме):

Частина ІІІ
ЛОКСМАЙСТЕРСЬКА ПРАКТИКА

1. Чи подавали Ви заяву на вступ до будь-яких об’єднань Локсмайстрів раніше?
(необхідне помітити):

ТАК НІ
Якщо так, вкажіть дати подачі заяв і назви об’єднань:



Частина IV
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Наведіть імена і адреси принаймні двох Членів Української Локсмайстер Федерації, які мають від-
ношення до галузі замикання і безпеки об’єктів і які можуть рекомендувати Вас згідно вимог, про- писаних
у довіднику «Української Локсмайстер Федерації»:

Форма рекомендації наведена в додатку.

Частина V
ОПЛАТА
Плата за обробку заяви: 500 гривень

Щорічні членські внески

Для категорій: 1, 2, 3, 4: 2500 гривень*

Для категорій: 5, 6: 10 000 та 30 000 гривень* відповідно

Окрім обов’язкових оплат (тобто плата за обробку заяви, щорічні членські
внески), Українська Локсмайстер Федерація буде вдячна своїм членам за
переведення грошових коштів в якості добровільних пожертв.

* Категорії визначаються, виходячи з напрямів діяльності, згідно Довідника
Української Локсмайстер Федерації.
Оплата членських внесків відбувається раз на рік в період, що припадає на час
проведення Загальних Зборів.
Терміном сплати членських внесків за поточний рік вважається трьохмісячний
період  після проведення Загальних Зборів. В обох випадках роком вважається
період між проведенням Загальних Зборів (минулих і наступних за проведеними).
Зазвичай Загальні Збори проводяться наприкінці 2-го тижня місяця липня.
У разі несплати членом УЛФ членських внесків в період до 30 вересня, Правління
Федерації має право розглянути питання щодо позбавлення його членства з
внесенням позначення «ПОЗБАВЛЕНО ЧЛЕНСТВА» на сайті УЛФ та інших
довідниках.



Частина VІ
ЗАКЛЮЧНА

Підписуючи цю заяву, я засвідчую, що всі наведені дані є правильними і якщо
я буду прийнятий до членів Федерації, обіцяю дотримуватись правил і Статуту
УЛФ, а також в подальшому приймати Кодекс Етики Локсмайстра, як свій влас-
ний і додержуватись його у відповідності з усіма своїми здібностями.

Післяприйняттямене долавУкраїнськоїЛоксмайстерФедерації,янабуваюпра- ва
використовувати для власних потреб герб УЛФ, що є зареєстрованою Торго-
вою Маркою.

У випадку, коли моє членство в Федерації буде скасовано, я зобов’язуюсь також
припинити використовувати всі відзнаки та символіку Української Локсмайстер
Федерації. З цього моменту використання герба Української Локсмайстер Фе-
дерації стає незаконними і переслідується в судовому порядку згідно діючого за-
конодавства України.

Підпис:

_________________________

П.І.Б.:

_________________________

Інформація для перерахування коштів
(членських внесків, добровільних пожертв,
спонсорської допомоги тощо)

Наші реквізити:
Назва: ГО «Українська Локсмайстер Федерація»
Свідоцтво про реєстрацію № 0195-2002 Г.О. від 04 листопада 2002р.
ЄДРПОУ: 26255602

1. Р/р: UA943808050000000026000201948
в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” У М.КИЄВІ, м. Київ, ЄДРПОУ 14305909

2. Р/р: UA603052990000026000045007124
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, м. Київ, ЄДРПОУ 14360570

Не є платником податків.

Наша адреса для листування:
вул. Парково-Сирецька, 8А, Київ, 04112
ГО «Українська Локсмайстер Федерація»

Дата:

______________



Рекомендація для вступу до
Української Локсмайстер Федерації
Додаток до Протоколу Правління від 18.07.2006.

Рекомендація І
я,

(П.І.Б., назва організації)

рекомендую прийняти:
(П.І.Б., назва організації)

до лав Української Локсмайстер
Федерації.

Дата Підпис

Рекомендація ІІ
я,

(П.І.Б., назва організації)

рекомендую прийняти:
(П.І.Б., назва організації)

до лав Української Локсмайстер
Федерації.

Дата Підпис

* У разі якщо рекомендації надаються від компанії, то вони (рекомендації) можуть
надаватись або керівником компа- нії, або співробітниками, спеціально призначеними
керівником, з поданням списків до УЛФ.


