Новини
0
4
Від Ala Bay
В Без рубрики Написав 16.06.2020

НОРМАТИВ «ЗАЛІЗНИЙ ВОВК» — 2019
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ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА
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ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА
Подивитись більше
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Від Ala Bay
В Новини Написав 15.06.2020

Відтепер у місті Полтава можна долучитись

до тренувань «Білого Вовку»
Тільки постійні тренування і нарощування навичок, роблять
воїна насправді сильним духом і фізично. Відтепер всі охочі
можуть приєднатись до тренувань ЦСпТП «Білий Вовк» за
програмою підготовки підрозділів військової розвідки. У
програмі занять: тактична підготовка вогнева підготовка
тактична медицина парашутна підготовка курс виживання Місце
проведення практичних занять: Тренувальні бази на території м.
Полтава і Полтавської області. Місце […]
Подивитись більше
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Від Павло
В Новини Написав 03.10.2019

«Білий Вовк» взяв участь в організації та
проведенні навчальних зборів ТРО
Інструкторський склад ЦСпТП «Білий Вовк» на запрошення
командира 112 окремої бригади територіальної оборони п/п
Білосвіта М.В., взяв участь в організації та проведенні
навчальних зборів з військовозобов’язаними та резервістами для
підрозділу територіальної оборони м.Малин на Житомирщині.
Тактика, виживання, засідка, інженерна підготовка, бій у
місті, робота на блокпосту та багато інших корисних навичок
наші інструктори постаралися […]
Подивитись більше
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Від Павло
В Новини Написав 02.09.2019

Хочеш спокою – готуйся до бою
Саме під таким козацьким гаслом, ЦСпТП «Білий Вовк» відзначили
День Незалежності.
24 серпня було проведене тренування зі
стрілецької підготовки. Дякуємо всім побратимам, які твердо
вирішили зустріти цей день зі зброєю в руках, тим самим
висловили свою готовність відстоювати кожен клаптик нашої
священної землі не словом, а ділом! Боротьба триває! Слава
Україні!
Подивитись більше
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Від Павло
В Новини Написав 28.08.2019

Нагородження учасників ООС
«Мужність – страж і опора всіх інших чеснот, і той, хто
позбавлений мужності, навряд чи може бути твердим у виконанні
обов’язку і виявити всі якості істинно гідної людини.» Ці
слова хочеться присвятити по-справжньому мужнім людям, нашим
побратимам. Щиро вітаємо Вас з отриманням нагород. Ви —
справжня гордість! Висловлюємо величезну подяку і шану!

Яскравим привітанням наших […]
Подивитись більше
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Від smereka
В Зброя Написав 10.09.2014

Заходи
безпеки
при
поводженні
з
вогнепальною зброєю під час проведення
учбово-тренувальних і спортивних стрільб
в тирах та на полігонах.
Безпека при стрільбі забезпечується чіткою організацією,
безумовним виконанням вимог Курсу стрільб і встановлених
заходів безпеки, високим станом дисципліни осіб рядового та
начальницького складу. Особи, які не засвоїли «заходів
безпеки», до стрільб і забезпечення стрільб не допускаються.
Перед початком стрільб необхідно ретельно оглянути територію
стрільбища (тиру). Під час проведення стрільб на стрільбищі
виставити спостерігача, оточення, призначити […]
Подивитись більше
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Від smereka
В Зброя Написав 10.09.2014

Правила
безпеки
при
вогнепальною зброєю

поводженні

з

Нікому не передавайте свою зброю. Під час тренувань ніколи не
залишайте свою зброю. Завжди поводьтеся зі зброєю так нібито
вона заряджена. Ніколи не направляйте зброю на предмет, або на
істоту яку не збираєтеся знищити. Не тримайте палець на
спусковому гачку без потреби. Палець на спусковий гачок
кладеться лише після того, як ви прийняли рішення здійснити
[…]
Подивитись більше
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Від smereka
В Зброя Написав 10.09.2014

Правила зберігання та перевезення зброї
МВС ще раз нагадує власникам зброї правила її зберігання та
перенесення. Мисливська вогнепальна (газова) зброя повинна
зберігатися по місцю постійного проживання в металевому сейфі
(ящику) спеціально виготовленому для зберігання зброї , що
закривається внутрішнім замком. Сейф (ящик ) для зберігання
зброї повинен бути прикріплений до підлоги або стінки . При
цьому зброя має бути в […]
Подивитись більше

