ВПЕВНЕНЕ ПОВНОЛІТТЯ
МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ «ЦЕНТР»
спеціальних

Міжнародній асоціації офіцерів
спецпідрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю «ЦЕНТР» 18 років

Створена ветеранами спецпідрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю відразу після ліквідації Національного бюро розслідувань України,
на рубежі тисячоліть, 22 квітня, тепер уже такого далекого 2000 року, наша
міжнародна громадська організація всі ці непрості роки, не просто проіснувала, а
активно розвивалася, маючи вже до кінця 2003 року свої підрозділи в усіх, без
винятку, регіонах нашої країни і багатьох великих містах. Паралельно
створювалися представництва Асоціації за кордоном, на даний час їх уже близько
20 - ти і працюють в них наші колеги, ветерани аналогічних спеціальних структур
зарубіжних країн. Ми пишаємося тим, що всі ці структури Асоціації очолюють,
без жодного перебільшення, порядні, авторитетні, одним словом - знакові люди,
перевірені не тільки багаторічною спільною службою в правоохоронних органах і
спеціальних службах, а й вже скоро двома десятиліттями спільної громадської
діяльності.
Зараз вже досить складно коротко викласти все те, що зроблено Асоціацією
«ЦЕНТР» за всі ці роки, але деякими своїми програмами ми маємо честь
пишатися:
- Вісімнадцятьма проведеними соціальними акціями для сімей загиблих
співробітників спецпідрозділів, інших силових структур, а останнім часом ще й
для членів сімей захисників України, загиблих у гібридній війні з Росією на
Донбасі. У таких акціях, а це кожного разу повноцінний двотижневий відпочинок
на морі - в нашому Українському Криму і Севастополі, в Одеській області, в
Карпатах, на курортах Чехії, Болгарії, Молдови та Білорусі, на даний момент
взяли участь вже близько 600 чоловік, з них переважна частина - діти. При цьому
в таких акціях Асоціації «ЦЕНТР» брали участь не тільки українські родини, а й
такі ж сім'ї з Молдови, Білорусі, а до війни і з Росії. Без нашої допомоги, багато
мам і бабусь точно не змогли б організувати такий відпочинок для дітей, які
залишилися без батьківської турботи, тому, що в основному це, на жаль, бідні
люди.
- Десятками науково-практичних конференцій в основному на тему
боротьби з організованою злочинністю і тероризмом, де Асоціація «ЦЕНТР»
виступала організатором або учасником цих заходів, які проходили не тільки в
Україні - в Криму і в Києві, але і в Молдові, Латвії та Казахстані. І хто знає, якби
наша влада тоді прислухалися до професійних рекомендацій цих Конференцій, то
ми б зараз виглядали в цій війні з Росією якось інакше! Особливо на початку всіх
цих подій.

- Реальною допомогою сім'ям наших прикордонників і тоді ще
військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України, під час повної і зараз ще
прикрої плутанини на початку анексії Криму, а також істотною системною
матеріально-фінансовою допомогою Повітряним силам Збройних сил України. На
даний момент в роботі Асоціації є два проекти по організації реабілітації
учасників бойових дій, які отримали серйозні поранення і каліцтва на Донбасі.
Цю тему ми опрацьовуємо через наших представників в Чехії і США,
сподіваємося на успіх. А в цілому, за всі ці роки, зроблено багато чого корисного,
доброго і правильного.

Міжнародна науково-практична конференція Асоціації «ЦЕНТР»:
«Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю в країнах
Причорномор'я, Дунайського басейну та Балтії»
АР Крим, Лівадійський палац, історичний зал, жовтень 2008 року.

Є також серйозні проблеми, які нам на жаль, не вдалося вирішити з різних
причин, що в основному не від нас залежать:
- Не вдалося, не дивлячись на вжиті значні зусилля, запобігти знищенню
нашого спільного дітища - Служби по боротьбі з організованою злочинністю
МВС України (не дивлячись на те, що перший такий спецпідрозділ в колишньому
Союзі було створено саме в Україні ще в 1988 році). Результати відсутності цих
структур вже зараз очевидні навіть не фахівцям і кожен день підтверджуються
моторошними зведеннями кримінальних новин. Почалися навіть розмови про
відтворення цих спецпідрозділів, але схоже знову без урахування величезного,
наявного в Україні досвіду такої роботи.
- Не вийшло переконати владу в необхідності створення знову
Національного бюро розслідувань України (було раніше створено Указом
Президента України і проіснувало з 1997 по 1999 роки), як спеціального
центрального органу виконавчої влади з боротьби з організованою злочинністю, а
створене зараз, поки на папері, Державне бюро розслідувань чомусь видається
всіма причетними до цього процесу посадовими особами, депутатами і різного
роду експертами, не інакше як повний аналог російського Слідчого комітету, хоча
прийнятий Закон «Про ДБР» говорить зовсім про інше. Величезний досвід

наявний в Україні по даній темі, в тому числі і по взаємодії з FBI США,
італійської DIA, британським Scotland Yard і іншими авторитетними
спеціальними структурами чомусь знову ігнорується.
- Не змогли поки що, навіть у взаємодії з багатьма іншими ветеранськими
організаціями різних силових структур, відстояти своє законне право на гідне
пенсійне забезпечення.
Висновок один - статус громадських організацій в країні явно недостатній
для вирішення назрілих проблем, нас не просто не чують, а не хочуть чути. Надії
ж на різних там генералів і адміралів, які зараз знаходяться при владі або близько
до влади - немає ніякої, у них - то все вже добре. Тому на майбутніх виборах всіх
рівнів нам необхідно докласти великих зусиль, можливо, як в останній раз, для
того щоб у владу були обрані авторитетні представники і з нашого середовища, в
тому числі, і з використанням можливостей Української партії честі, боротьби з
корупцією та організованою злочинністю - створеної ще в 2004 році на кадровій і
організаційній основі Міжнародної асоціації «ЦЕНТР».
І все-таки з повноліттям нашої Асоціації - панове офіцери! Пора нам
висуватися в доросле життя.

