
 

 

Доброго часу доби! 

Ви зателефонували у ЦНСМСВВ, виявивши бажання пройти певний курс навчання по парамілітарній 

підготовці. Нижче ми приводимо наш з Вами порядок дій, для якісного виконання процесу.  

Наперед хочемо зазначити, що наша організація спеціалізується на наданні знань, які необхідні у 

реальній обстановці.  

Ми працюємо з коліс. Це означає, що Ви будете працювати на різних локаціях. Тобто наприклад 

проходите курс «Тактико-спеціальна підготовка місто». Їдемо на локацію де є стіни, вікна, сходи і 

таке інше і там все відхолощуємо. Потім приїжджаємо на стрільбище і те саме відстрілюємо вже у 

вправах. Чи Ваш курс «Військова топографія». Отримавши теорію біля дошки, Ви разом з 

інструкторами виїжджаєте в польову, потім лісисту  і інші місцевості і там відпрацьовуєте вже 

складений Вами, виходячи із отриманих знань маршрут. Якщо це курс «Тактико-спеціальна 

підготовка Ліс-поле» то всі тактичні фігури, картки спостереження інше, Ви освоюєте саме в полі, лісі 

на різних локаціях які міняються, потім приїзд на стрільбище та відстріл у вивчених тактичних 

фігурах. Тобто курс постійно активно-агресивний, часу на відпочинок мало, всі переміщення на 

позашляховиках, і сон десь в полі чи лісі. Але по бажанню, надаємо готель який включений у 

вартість курсу, для того щоб можна було привести себе до ладу та відпочити в гарних умовах. Все це 

в комунікаціях на місці і по бажанню. 

Наше завдання надати Вам максимально якісні, ефективні знання наближені до реальної 

обстановки за максимально короткий період часу, щоб вони могли Вам слугувати 

Будь ласка! Киньте зсилку із сайту, який курс плануєте пройти, на месенджер Телеграм 

1. Вам необхідно спланувати дату бажану по проходженню зазначеного курсу 

2. Повідомити нас про це написавши в месенджер Телеграм для погодження 

3. Зарезервувати зазначену, погоджену дату, перерахуванням 9$ США у гривні по курсу на момент 

перерахування на карту Громадської Організації «Патріотичний центр «Український іноземний 

Легіон»  Номер карти – 5169 3305 1872 4429. У призначенні платежу вказати: Військово-патріотична 

підготовка. 

4. Надіслати скрін чи фото документа, якій засвідчує перерахування коштів на месенджер Телеграм 

5. Визначитися із кількістю набоїв яку Ви будите стріляти, та повідомити нас про це. Потрібно 

планувати не менше 30 шт 

6. У домовлену дату чекати в Києві, за Вами прибуде позашляховик, чи можливо інше авто як у 

випадку із підготовкою у оперативно-агентурному відношенні і доставить до місця проведення 

занять. Якщо у Вас є свій позашляховик, чи щось інше Ви можете використовувати його і прибути на 

місце проведення занять на власному авто 

7. Із собою мати документи, та необхідні речі для проведення занять на природі. Якщо є зброя із 

дозволом. Що Вам необхідно приблизно мати, можете вибрати із списку який є на сторінці сайту 

вибраного Вами курсу підготовки. 

8. Мати речі для відпочинку у приміщенні 

9. Після початку проходження курсу, оплатити остаточну суму по курсу 



 

 

10. Після  завершення курсу, отримання сертифікату,  авто доставить Вас до Києва, або Ви самостійно 

залишите локації навчання і відбудите у вибраному Вами напрямку на власному авто 

11. Групі осіб, яка прибуде на навчання у кількості  від трьох, надається знижка на навчання  

          www.swt.center            +38 068 404 27 06        contact@swt.center                        www.gron.ltd 

                                                                                                    

Заповнюється інструктором у процесі проходження курсу 
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