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Більшість українців виступають проти приєднання
України до НАТО, однак при цьому не розглядають
Північноатлантичний альянс як загрозу.
25%

У 2011му виповнюється 20 років відтоді, як Украї
на співпрацює з Організацією Північноатлантично
го договору – НАТО

В

ідносини Києва з Брюсселем
почали розвиватися відразу
після здобуття Україною неза
лежності. Восени 1991 року на
ша країна увійшла до Ради північноат
лантичного співробітництва і стала од
ним з її активних членів. У 1994 році
Україна приєдналася до програми
«Партнерство заради миру», а також
була одним із членівзасновників Ради
євроатлантичного партнерства.
У липні 1997 року на саміті глав дер
жав і урядів країн НАТО й України в
Мадриді Президент Леонід Кучма під
писав Хартію про особливе партнерст
во між НАТО й Україною. Факт укла
дення документа подібного Хартії за
свідчує роль України, яку вона відіграє
в побудові євроатлантичної систе
ми безпеки, а також її визнання краї
намичленами Північноатлантичного
альянсу.
Того ж року в Києві відкрився Центр
інформації та документації НАТО. Він
був заснований на основі Меморандуму
про взаєморозуміння між урядом
України і НАТО. Головна мета поляга
ла в інформуванні українців про те, що
насправді являє собою Північноатлан
тичний альянс. Також співробітники

Центру організовують різноманітні
семінари, брифінги, телеконференції зі
штабквартирою НАТО, інтерв’ю з
першими особами Альянсу, що спрямо
вані на поліпшення розуміння НАТО і
співпраці між Україною та НАТО в
Україні.
Про основні напрямки роботи Центру
інформації та документації НАТО на
теренах України «Атлантичній панора
мі» розповідає його директор Наталія
Немилівська.
– Центр інформації та документації
НАТО працює в Україні вже багато ро
ків. Розкажіть, будь ласка, про Центр
та його роль.
– Так, Центр інформації та докумен
тації НАТО – один із перших двох
інформаційних представництв, що були
засновані НАТО на території країни
партнера і відкриті для широкого зага
лу. Друге представництво – наш центр
побратим у Москві. Київський Центр
був заснований у 1997 році напередодні
підписання Хартії про особливе пар
тнерство між Україною та НАТО, яка
слугує засновчим документом, що регу
лює відносини між Україною і НАТО.
Наше основоположне завдання – поши
рення в Україні загальних знань і сприян
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СВІТ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ: Головна мета, яку НАТО пере
слідує в Україні, полягає в тому, щоб донести до украї
нського суспільства інформацію про широкий спектр
співпраці між офіційним Києвом та Брюселем

ня розумінню питань європейської без
пеки і НАТО, а також поглиблення
обізнаності у різноманітних аспектах
співробітництва між Україною і НАТО
як серед урядової еліти, так і серед
широких верств українського насе
лення.
– Наталіє, Ваше офіційне призна
чення на посаду директора Центру ін
формації та документації НАТО збіг
лося з візитом Генерального секретаря
НАТО в Україну. Які головні цілі Ви
плануєте досягти на посаді директора
Центру?
– Дедалі менше українців вбачають в
НАТО загрозу для України, хоча робо
ти попереду ще багато, оскільки міфи і
стереотипи відомі своєю стійкістю й
упертістю. Деполітизація наших відно
син також допомогла, оскільки сьогодні
ми чітко розуміємо пріоритети зовніш
ньої політики України, готові працюва
ти на цій основі.
Україна – один з найдавніших парт
нерів НАТО з найбільш розвиненим
інституційним інструментарієм спів
робітництва, найважливішою складо
ПРАВДУ І ТІЛЬКИ ПРАВДУ: Директор Центру інформа
ції та документації НАТО Наталія Немилівська наго
лошує, що головне завдання Центру – надати українсь
кому суспільству неупереджену інформацію про Альянс
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вою якого є Комісія УкраїнаНАТО і
Річна національна програма співробіт
ництва УкраїнаНАТО (РНП). Отже,
моя перша мета – донести до усіх
верств української громадськості ін
формацію про широкий спектр напря
мів, у яких Україна і НАТО практично
співпрацюють на взаємовигідних заса
дах. Це охоплюватиме конструктивні
відносини на засадах партнерства, зо
крема у сфері проведення операцій,
оборонної реформи, спільні наукові
проекти за участю вчених з країнчле
нів НАТО й українських науковців у
рамках програми НАТО «Наука зара
ди миру і безпеки». Важлива роль Офі
су зв’язку НАТО з його програмами
сприяння оборонній реформі. Це дає
багато матеріалу, що заслуговує на
висвітлення.
Ще одна мета – робота, спрямована
на те, щоб донести до аудиторії, наскі
льки змінився теперішній Альянс. Сього
дні НАТО зосереджено на розбудові
своєї політики у різних сферах навколо
взаємодії з іншими країнами та міжна
родними організаціями у більш ефек
тивний, прагматичний і гнучкий спосіб,
однак зберігаючи при цьому недоторка
ним основний напрям своєї діяльності, –
фундаментальне і неминуще призна
чення оберігати свободу та безпеку всіх
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своїх членів політичними й військови
ми засобами.
Світ дуже змінився, ми не можемо і
надалі мислити за тими ж шаблонами,
застосовувати старі парадигми. НАТО
добре розуміє, що жодна держава чи
організація не спроможна самотужки
прийняти кинуті людству виклики, і що
партнерство та співпраця – це ключі до
успіху для кожного.
«Безпека на основі співпраці», як
один зі стовпів, була чітко сформульова
на у новій Стратегічній концепції й
ухвалена у нещодавно прийнятій новій
Політиці партнерства НАТО, в якій
розтлумачуються цілі та пріоритети
відносин партнерства НАТО. Наприклад,
у ній передбачається проведення кон
сультацій з питань запобігання та врегу
лювання кризових ситуацій, співробіт
ництво у сфері операцій під проводом
НАТО, оборонної реформи та підготов
ки, а також дії з боротьби з тероризмом
й розповсюдженням зброї масового
знищення, розв’язання складних про
блемних завдань у галузі безпеки (енер
гетична безпека, кібератаки, піратство).
– Які заходи і програми Ви підтри
муєте? Що скажете про цільові групи?
– Ми організовуємо найрізноманіт
ніші проекти і заходи. Намагаємося до
нести бажане до кожного, хто зацікав

лений вступити з нами в контакт і бі
льше дізнатися про Альянс. Це прове
дення семінарів, круглих столів, тре
нування і підготовка на різноманітних
курсах, надання можливостей для
проведення дебатів. Також ми викори
стовуємо можливості телебачення і
радіо, адже це дозволяє охопити в
інформаційному просторі найширшу
аудиторію.
Одна з основних програм, яку ми під
тримуємо, – це інформаційні візити. У
рамках цієї програми представники
широкого кола суспільства – від зірок
естради та видатних українців – відві
дують штабквартиру НАТО і штаб
Верховного Головнокомандувача Об’єд
наними Збройними Силами НАТО у
Європі (SHAPE) для участі в інформа
ційних нарадах та обміні думками.
З 1997 року Центр інформації та до
кументації НАТО організував 108 ві
зитів українських представників до
штабквартири Альянсу, в рамках
яких 1620 осіб безпосередньо й особис
то дізналися, що ж являє собою Орга
нізація Північноатлантичного догово
ру. Загалом сукупна кількість відвіду
вачів з України, починаючи з 1997 ро
ку, є доволі вражаючою – 1800 україн
ців відвідали штабквартиру НАТО.
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