Співпраця
з Україною

Україна – HATO:
Особливе
партнерство

Особливі відносини між Україною та
НАТО були започатковані у липні
1997 року завдяки підписанню Хартії
про Особливе партнерство, яка
відбиває важливість незалежної,
стабільної та демократичної України
для Європи в цілому. Завдяки
регулярним консультаціям у рамках
Комісії Україна – НАТО, засіданням
робочих груп та проведенню
семінарів вдалося розвинути мережу
політичної та військової співпраці у
багатьох галузях таких, як оборонна
реформа та оборонне планування,
наука та технології, економічні
питання, планування на випадок
надзвичайних ситуацій цивільного
характеру, запобігання конфліктам та
операції з підтримки миру. Така
співпраця суттєво сприяє зміцненню
євро-атлантичної безпеки та
стабільності і є корисною як для
НАТО, так і для України.
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Види діяльності

Контактна інформація:

Допомо а

Центр інформації та документації НАТО
відкрився у Києві у 1997 році з метою
поліпшення інформованості про НАТО
та взаєморозуміння між Україною та
НАТО. Центр надає інформацію, сприяє
проведенню досліджень, фінансує
здійснення проектів українськими
громадянами та організаціями за темами,
пов’язаними з діяльністю НАТО, а також
поширює документи та публікації НАТО.

Адреса:

Персонал Центру допоможе знайти документи HATO, які

Центр інформації та документації HATO

відповідають потребам Вашого дослідження, або надати

04119, Україна, Київ

допомогу щодо пошуку необхідної інформації в Інтернеті.

вул. Мельникова 36/1

Ви можете також підписатися на отримання наших
документів у електронному вигляді та поштою.

Тел.:

+380-44-482-0616 / 17

Факс:

+380-44-482-0622

Електронна пошта: nidc@ukrpack.net

Публікації
На додаток до публікацій англійською та французькою
мовами

окремі

публікації

пропонуються

HATO

українською мовою. Це, зокрема, "Довідник HATO" та
"Новини HATO". Ці публікації можна отримати або
замовити

у

Центрі

поштою,

за

телефоном

або

Розклад роботи:
Понеділок - четвер: ..............9:00 - 18:00
П'ятниця: ...............................9:00 - 16:00

надіславши запит електронною поштою.

Через Інтернет:
• Для автоматичного внесення до списку розсилки

Фінансування проектів
Центр

надає

фінансову

підтримку

офіційно

зареєстрованим українським неурядовим організаціям
для

проведення

публікацій

та

заходів,

розробки

починаючи

від

навчальних

програм

видання
до

проведення конференцій та круглих столів, присвячених
HATO та/або відносинам Україна – HATO. Якщо Ви
зацікавлені

у

отриманні

докладнішої

інформації,

звертайтеся, будь ласка, до Центру.

документів у електронному вигляді надішліть
повідомлення за адресою: listserver@nato.ukrpack.net
зі словами "Subscribe distribution" у першому рядку
тексту повідомлення між 9:00 та 18:00 за київським
часом.
• Підписатися на отримання інформації можна також,
надіславши повідомлення за адресою:
nidcdoc@ukrpack.net,

Карту люб’язно надано НВП "Картографія"

зазначивши свою електронну адресу, ім'я та назву

Офіс розташований в Інституті міжнародних відносин майже у центрі Києва

Прес-брифін и / Конференції

організації.

Директор Центру виступає з прес-конференціями та дає

• Веб-сторінка HATO: www.nato.int

інтерв'ю щодо заходів та подій, які відбуваються в HATO,

• Україномовний модуль веб-сторінки:

представникам місцевих засобів масової інформації.
Запрошуємо журналістів, які бажають бути включеними
до списку, за яким Центр розповсюджує повідомлення
щодо майбутніх заходів для преси, звернутися до нас.

http://www.nato.int/docu/other/ukr/ukraine.htm

