Видається Вiддiлом iнформацiї та преси НАТО в Брюсселi

/ Весна 2000 року/

Вдалий початок у Києвi
лист Генерального секретаря НАТО

Засiдання Комiсiї Україна — НАТО. Київ. 1 березня 2000 року

П

олiтичне керiвництво НАТО щойно повернулося з iсторичної подорожi до України, i я хочу
скористатися цiєю нагодою, щоб подiлитися з
тими, хто не був свiдком наших зустрiчей, деякими
своїми пам’ятними враженнями.
У тi першi днi березня Постiйнi представники
країн – членiв Альянсу мали прямi розмови з високопоставленими українськими урядовцями та парламентарями. Як завжди, в нашому особливому партнерствi
вiдвертiсть допомогла нам чiткiше визначити шляхи
подальшого розвитку нашого спiвробiтництва.

Але ця iсторична зустрiч повела нас набагато далi.
Завдяки програмi зустрiчей з представниками
української громадськостi, зокрема зустрiчi за
,,круглим столом’’, представники НАТО почули думки
громадян України щодо основних питань безпеки, якi
хвилюють i Альянс, i Україну.
Я особисто мав нагоду познайомитися з молоддю у
Київському iнститутi мiжнародних вiдносин, а також
вiдвiдав мiсцеву школу, де зустрiвся з гуртом охочих до
знань та надзвичайно здiбних пiдлiткiв, у яких я
побачив багатообiцяюче поколiння завтрашнього дня.

Весна 2000 року

Постiйнi представники 19 країн – членiв НАТО та мiнiстр закордонних справ України пан Борис Тарасюк

Без сумнiву, засоби масової iнформацiї України
стали свiдками iсторичних подiй.
Газета “Україна Молода” назвала Київ “столицею
НАТО”. В iнших засобах масової iнформацiї говорилося, що цей вiзит слугуватиме подальшому поглибленню вiдносин мiж Україною та Альянсом.
Принаймнi останнє твердження не викликає сумнiву.
Дозвольте менi повернутися до офiцiйного засiдання, яке ми провели 1 березня цього року.
Це було шiстнадцяте засiдання Комiсiї Україна –
НАТО, органу, що координує наше особливе партнерство, але вперше воно вiдбулося в Українi. У засiданнi взяли участь всi члени Пiвнiчноатлантичної
ради, до складу якої входять Постiйнi представники
країн – членiв Альянсу у Брюсселi, та мiнiстр
закордонних справ України пан Борис Тарасюк.
Зважаючи на успiхи, яких ми нинi досягли,
бiльшiсть членiв Альянсу закликали Україну чiтко
визначити програму реформування її збройних сил –
прiоритетної галузi спiвробiтництва. Декiлька членiв
Альянсу мають у цiй галузi досвiд, який мiг би стати
корисним для України.
Представники країн – членiв Альянсу та України
вивчали також досвiд спiвробiтництва у галузi планування на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру та готовностi до лiквiдацiї наслiдкiв
аварiй та катастроф – галузi, яка принесла Українi
безпосередню практичну користь. У цьому контекстi
визначною подiєю у сферi готовностi до лiквiдацiї
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наслiдкiв стихiйних лих, запланованою для проведення у Закарпатському регiонi у вереснi, стануть
навчання з надання гуманiтарної допомоги у разi
повенi на територiї України.
Учасники засiдання привiтали також успiх, якого
досягнуто в iнших сферах, зокрема в економiчному та

Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон
вiдкриває виставку Наукової програми НАТО

Весна 2000 року
науковому спiвробiтництвi. Представники
країн – членiв Альянсу високо оцiнили внесок
України у змiцнення миру i стабiльностi на Балканах,
спочатку її участь у багатонацiональних силах СФОР у
Боснiї, а потiм надання пiдроздiлiв до складу
миротворчих сил КФОР у Косовому.
Пiзнiше вiдбулись окремi зустрiчi з прем’єрмiнiстром України паном Вiктором Ющенком та
мiнiстром оборони генералом армiї Олександром
Кузьмуком, а також корисний обмiн думками з
депутатами Верховної Ради.
Сподiваюсь, що пiсля цiєї зустрiчi в усiх нас
залишилося чiткiше уявлення про успiх, якого ми вже
досягли, i про те, на чому слiд зосередити увагу в
майбутньому спiвробiтництвi.
2 березня Постiйнi представники НАТО здiйснили
вiзит до регiонiв України, щоб донести послання
Альянсу до мiсцевого населення.
У Києвi день розпочався вiдкриттям виставки
Наукової програми НАТО, яка нагадала про те, що
прогрес науки йде на користь суспiльствам всiх країн.
Завдяки Науковiй програмi НАТО українським вченим
було надано 480 грантiв на розвиток проектiв.
Інтерактивна комп’ютерна гра, яка висвiтлювала
маловiдомi аспекти Наукової програми НАТО,
зацiкавила багатьох.
Далi Постiйнi представники країн – членiв Альянсу
попрямували на зустрiч за ,,круглим столом’’ з представниками громадськостi України. Вiдвертий обмiн
думками на пекучi теми дня мiж українцями та гостями з

Постiйнi представники готуються до зустрiчi за
,,круглим столом’’ з представниками громадськостi
України 2 березня 2000 року

НАТО вiдрiзнявся свiжiстю i новизною. Представникам
Альянсу довелося вiдповiсти на численнi питання щодо
повiтряної кампанiї в Косовому, i це дало нам
очiкуваний шанс пояснити, що саме НАТО намагалося
зробити i чому. Ми наголосили, що загострення ситуацiї в Косовому спровокували серби, спецiальнi полiцейськi сили яких жорстоко поводилися з етнiчними
албанцями, примушуючи їх покидати домiвки. Все це не
могло залишитися поза нашою увагою.

Генеральний секретар з учнями 155-ї середньої школи мiста Києва
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Генеральний секретар
та мiнiстр закордонних
справ України
Тарасюк на спiльнiй
прес-конференцiї
1 березня 2000 року

Мiй вiзит до київської школи № 155 по вулицi Артема став вiдпочинком посерединi напруженого дня.
Протягом сорока п’яти хвилин я вiдповiдав на
нескiнченний потiк запитань вiд майже ста українських пiдлiткiв, якi володiють англiйською мовою.
Моє послання до них було таким: “Отримайте добру
освiту та зробiть свiй внесок у майбутнє вашої країни”.
Деякi з їх запитань примусили мене як полiтика
розгубитись. І, не повiрите, у цiй київськiй школi мене
запитав п’ятнадцятирiчний юнак: “Сер, скажiть, коли
Ви вперше закохалися?”.
Нашу програму продовжили кориснi зустрiчi в
межах робочих груп, на засiданнi яких українськi
фахiвцi та представники НАТО обговорювали шляхи
розвитку нашого спiвробiтництва за такими напрямами: оборонна реформа, планування на випадок
надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру, економiчне та наукове спiвробiтництво.
Тодi я дiзнався про життєво важливу для України
подiю — того самого дня Верховна Рада України
ратифiкувала Угоду про статус збройних сил, якi беруть участь у заходах ПЗМ, вiдому як угода СОФА та
договiр “Вiдкрите небо”. Ратифiкацiя угоди СОФА
вiдкриває шлях для ширшого залучення України до
участi в програмi “Партнерство заради миру”, а другий крок – ратифiкацiя договору “Вiдкрите небо”

Тексти офiцiйних заяв, декларацiй та комюнiке НАТО є англiйською,
французькою, нiмецькою, росiйською та українською мовами на веб−сторiнцi:
http://www.nato.int.
Видається Вiддiлом iнформацiї та преси НАТО.
Штаб−квартира НАТО: В−1110, Брюссель.
Упорядковано та вiдредаговано Рiчардом Балмфортом.
Факс: 10−32−2−707−4579
За iнформацiєю стосовно Новин НАТО та iнших друкованих матерiалiв,
а також для самостiйного пошуку в Інтернетi додаткової iнформацiї з питань

являє собою значний внесок у досягнення прозоростi
та контролю над озброєнням.
Ми завершили програму того дня вiдвiданням
Київського вiйськового лiцею, де я зустрiвся з українськими офiцерами, якi мають змогу скористатися
курсами iноземних мов, органiзованих НАТО.
Це були пам’ятнi моменти. Наша зустрiч зблизила
Альянс зi справжньою Україною, вiдкрила нову
сторiнку у вiдносинах.
Як я сказав у Києвi, ми живемо за часiв глобалiзацiї,
коли свiт стає дедалi меншим. У цьому розумiннi вашi
проблеми стають дедалi бiльше нашими. Ми з
оптимiзмом дивимося у нове столiття, в якому
спробуємо спiльно знайти вирiшення всiх проблем.
Джордж Робертсон

Календар подiй
7 травня − Третя рiчниця вiдкриття Центру iнформацiї та
документацiї НАТО в Українi.
7 − 10 травня − Органiзований НАТО семiнар на тему:
”Європа у ХХІ столiттi та мiсце України в Європi”, Ялта, Україна.
8 − 11 травня − Вiзит представникiв українських засобiв масової
iнформацiї до штаб−квартири НАТО та Штабу Верховного
головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європi.
24 – 25 травня − у Флоренцiї, Італiя, проходитимуть засiдання на
рiвнi мiнiстрiв закордонних справ країн − членiв НАТО, країн − членiв
РЄАП, Постiйної спiльної ради Росiя − НАТО, Комiсiї Україна − НАТО.
18 − 30 червня − Навчання в рамках ПЗМ ”Спiльний партнер”,
Одеса, Україна.
9 липня − Третя рiчниця пiдписання Хартiї про Особливе
партнерство.
17 − 20 липня − Вiзит найкращих випускникiв дипломатичної та
вiйськової академiй до штаб−квартири НАТО та Штабу Верховного
головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європi.

безпеки, звертайтеся до Центру iнформацiї та документацiї НАТО:
Україна, 254119, Київ−119, вул. Мельникова, 36/1
Тел. 380 (44) 246−8616, 380 (44) 246−8617,
факс: 380 (44) 246−8622

4

«Новини НАТО»
i тому вони не
позицii урядiв
обговорюються

не є офiцiйно узгодженим документом НАТО,
обов’ язково репрезентують офiцiйнi думки чи
окремих країн-членiв з усiх питань, що
у цьому виданнi.

