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 БЕЗПІЛОТНИКА
Наш підрозділ аеророзвідки вже третій рік невтомно працює по
всій лінії фронту – від Станиці Луганської до Широкіного. На
жаль, під час крайньої поїздки на Донбас сталась аварія, і наш
БПЛА отримав серйозні пошкодження корпусу і електроніки.
Наразі ми шукаємо фінансування для ремонту нашої пташки, і
будемо вдячні за будь-яку допомогу.
Також, ми плануємо ввести в роботу новий БПЛА для виконання
спеціальних задач, який зможе виконувати роботу у складних
погодних умовах.
Наші реквізити:
Картка Приватбанк: 4731 1856 1477 3015
Отримувач — Безсмертний Юрій
АБО:
Міжнародний благодійний фонд “Білий Вовк”
р/р 26007052741973
ЄДРПОУ: 39637086
Публічне акціонерне товариство комерційний банк “Приватбанк”
МФО 300711

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

Продовжується набір в Центр спеціальної тактичної
підготовки «БІЛИЙ ВОВК»

ГО «ЦСпТП «БІЛИЙ ВОВК» оголошує набір курсантів на 2018 рік. У
програмі занять підготовка за наступними напрямками:
— тактична підготовка
— вогнева підготовка
— тактична медицина
— виживання
також готуємо екіпажі аеророзвідки, що виконуватимуть бойову
роботу на Сході країни.
Якщо хочеш навчитися захищати Батьківщину і допомагати їй не
словом, а ділом, приєднуйся до нас! Для реєстрації на навчання
необхідно заповнити форму http://form1.vovk.org.ua
і очікувати на запрошення на тренування.
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.

