Головна
Це честь захищати країну, в
якій ти живеш

Парашутно-десантна
підготовка
Спеціальна тактична
підготовка

Оперативно-тактичні способи
стрільби

Стрілецька підготовка
Правила безпеки при поводженні
з вогнепальною зброєю

НАШ ПІДРОЗДІЛ АЕРОРОЗВІДКИ ПОТРЕБУЄ ФІНАНСУВАННЯ НА
РЕМОНТ ПТАШКИ І ПРИДБАННЯ НОВОГО БПЛА
Наш підрозділ аеророзвідки впродовж всієї російськоукраїнської війни невтомно працює по всій лінії фронту – від
Київщини до Донеччини. Для максимальної ефективності, наш
підрозділ потребує коштів для закупки нових комплексів. Це
достатньо вартісні речі.
Давайте об’єднаємо наші зусилля задля Перемоги! Дякуємо вам
Також, ми плануємо ввести в роботу новий БПЛА для виконання
спеціальних задач, який зможе виконувати роботу у складних
погодних умовах.
Наші реквізити:
Карта Приватбанк: 4246 0010 0338 3647
UAH:
UA133052990000026001016203398
ПАТ КБ «ПриватБанк»
Отримувач: ГО «ЦСпТП Білий Вовк»
ЄДРПОУ 38994154
ОТРИМУВАЧ: ГО «ЦСпТП «БІЛИЙ ВОВК»,
ЄДРПОУ: 38994154
Р/РАХУНОК: UA133052990000026001016203398
Призначення платежу: Благодійна допомога для здійснення
статутної діяльності. Без ПДВ.

International transfers:
EUR:
Назва підприємства/company Name
PUBLIC ORGANIZATION SPECIAL TACTICAL TRAINING CENTRE WHITE
WOLF
IBAN Code
UA873052990000026008006238570
Назва банку/Name of the bank
JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFľ Code
PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address
UA 01001 Kyiv prosp. Heroiv Stalinhrada b.42A kv.45
USD:
Назва підприємства/company Name
PUBLIC ORGANIZATION SPECIAL TACTICAL TRAINING CENTRE WHITE
WOLF
IBAN Code
UA773052990000026008036234254
Назва банку/Name of the bank
JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address
UA 01001 Kyiv prosp.Heroiv Stalinhrada b.42A kv.45
Recepient:
Head of public organization «CENTER OF SPECIAL TACTICAL
TRAINING» WHITE WOLF»

Робоча пташка на фронті – це оперативна інформація про
переміщення ворога і врятовані життя українських солдат.
Долучайтесь, і разом переможемо!

Оголошується новий набір в Центр спеціальної
тактичної підготовки «БІЛИЙ ВОВК»

Якщо ви давно мріяли отримати або поглибити навички, які
можуть допомогти Вам ефективно захищати рідну землю, бути
готовим до будь-якої критичної ситуації, коли під загрозою
може опинитись Ваше життя і життя Ваших близьких — тоді Вам до
нас.
Вашій увазі пропонуємо курс «Рекрут» (Початківець).
Записавшись на нього, Ви зможете навчитись таким дисциплінам
як:
- Тактика бою у місті (базовий рівень);
- Тактика бою на пересіченій місцевості (базовий рівень);

- Основи протимінної безпеки;
- Стрілкова підготовка (базовий рівень);
- Основи виживання в екстремальних умовах;
- Основи тактичної медицини.
Заняття проводять кращі інструктори ЦСпТП «Білий Вовк», які
мають реальний бойовий досвід. Також в процесі занять у складі
«Білого Вовку» Ви зможете брати участь у спільних навчаннях з
підрозділами ЗСУ та взаємодіяти з іншими патріотичними
організаціями.
Старт тренувань: 30 жовтня
Тривалість курсу: 6 місяців
Формат і місце проведенння занять: теоретичні лекції(online) +
практичні заняття (Київ і Київська обл.)
Реєстрація за посиланням:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfob5xjvl0htr…/viewform
РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА!
(Після реєстрації Ви отримаєте зворотній зв’язок і додаткову
інформацію щодо тренувань).
Зустрінемось на тренуваннях! Слава Україні
ЗАПИСАТИСЯ НОВОБРАНЦЕМ

ПРО НАС ХТО МИ ТАКІ І ЧОГО ПРАГНЕМО

НОВОБРАНЦЮ ВІДПОВІДІ НА ВИНИКАЮЧІ ПИТАННЯ

ФОТО ТА ВІДЕО БІЛЬШЕ ВРАЖЕНЬ І ЗНАЙОМСТВ

ТРЕНУВАННЯ ПОЛЬОВІ ВИХОДИ ТА НОРМАТИВИ

Громадська організація «Центр спеціальної
тактичної підготовки «БІЛИЙ ВОВК»»
Головною метою організації є виховання громадян України на
патріотичних, історичних та бойових традиціях українського
народу, сприяння розвитку фізкультури та спорту, формування
здорового способу життя, підготовки молоді до служби в ЗСУ.

