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Лист

Джеймi Шея
У

липнi я вiдвiдав Київ, щоб узяти участь у низцi
заходiв на ознаменування 3-ї рiчницi пiдписання Хартiї про Особливе Партнерство мiж
Україною та НАТО. Як завжди, в Українi мене радо
вiтали, я вiдчув живий iнтерес до справ Альянсу. Я
мав також нагоду замислитися над тим, чого ми
досягли у наших вiдносинах. З першого дня
незалежностi Вашої країни ми в Альянсi подiляли
переконання в тому, що стабiльна та процвiтаюча
Україна є життєво необхiдною для європейської
безпеки та цiлком вiдповiдає iнтересам НАТО та
його країн - членiв.
Безумовно, доля України в руках
самих
українцiв. Ми довели нашу вiдданiсть її
щасливому майбутньому, пiдписавши Хартiю
Україна – НАТО з керiвництвом Вашої держави на
Мадридському самiтi НАТО у липнi 1997 року.
Нинi ми в НАТО та нашi українськi друзi
спiвпрацюємо на взаємовигiднiй основi: пропонуємо Українi практичну допомогу, наприклад, з
питань складання вiйськових бюджетiв, реструктуризацiї її збройних сил та перепiдготовки
вiдставних вiйськових, щоб допомогти їм знайти
роботу у цивiльному життi.
Україна привнесла до нашого партнерства свiй
багатий досвiд миротворчостi. Прикладами спiвробiтництва у цiй галузi стала нещодавня участь
українських льотчикiв та пiхотинцiв у мiжнароднiй мiсiї миру КФОР у Косовому. У червнi
Україна прийняла на своїй територiї навчання
“Спiльний Партнер 2000”, якi проходили в
українських водах Чорноморського басейну за
участю українських пiдроздiлiв та вiйськовоморських сил ще 10 iнших країн. Метою цих
важливих навчань в рамках ПЗМ було визначити
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наскiльки згуртовано сили рiзних країн могли б
дiяти при виконаннi гуманiтарної мiсiї.
У вереснi Україна перенесе наголос своєї дiяльностi
в рамках ПЗМ на питання планування на випадок
надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру i
прийме на своєму захiдному кордонi з Угорщиною
багатонацiональнi навчання “Закарпаття 2000”.
Пiд час мого вiзиту до Вашої країни мене зустрiли
надзвичайно тепло. Але ми в НАТО все ще мусимо
багато чого зробити, щоб змiнити негативне
уявлення про образ Альянсу, iснуючий у деяких
регiонах Вашої країни, та позбутися стереотипiв
минулого. НАТО зробить усе можливе, щоб
належним чином iнформувати українцiв про свої
заходи та полiтику, важливу частину якої
становлять мiцнi та процвiтаючi вiдносини
партнерства з Україною.
Джеймi Шей
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Україна – НАТО:

зустрiчi на найвищому
рiвнi
Два засiдання на найвищому рiвнi Комiсiї Україна –
НАТО (КУН), проведенi у травнi та червнi ц.р., дали
можливiсть обом сторонам здiйснити детальний
аналiз партнерських вiдносин напередоднi третьої
рiчницi їх iснування.
25 травня на засiданнi КУН на рiвнi мiнiстрiв
закордонних справ у Флоренцiї мiнiстр закордонних справ України Борис Тарасюк поiнформував
представникiв країн – членiв Альянсу про хiд
виконання Україною полiтики iнтеграцiї до
європейських та євро – атлантичних структур.
8 червня на засiданнi КУН на рiвнi мiнiстрiв
оборони у Брюсселi мiнiстр оборони України
Олександр Кузьмук представив країнам – членам
Альянсу плани реструктуризацiї українських
збройних сил. Комiсiя висловила пiдтримку цих та
iнших подiй, що вiдбуваються в Українi, зокрема,
участi України у миротворчих мiсiях та програмi
“Партнерство заради миру”. У цьому контекстi вона
привiтала ратифiкацiю Верховною Радою у березнi
цього року Угоди про статус сил, що беруть участь у
заходах ПЗМ, яка сприятиме подальшому використанню Яворiвського навчального центру ПЗМ.
Комiсiя висловила також схвальну оцiнку щодо
розгортання українсько-польського батальйону у
Косовому, яке мало бути здiйснено у липнi 2000 року.

“Українськi вiйськовi готовi та здатнi виконувати
завдання вiйськового характеру, а також вiдiгравати
провiдну роль у миротворчих мiсiях”, – пiдкреслив
д-р Шей на зустрiчi, органiзованiй у Києвi з нагоди
третьої рiчницi пiдписання Хартiї Україна – НАТО.
Проте вiн зазначив, що незважаючи на тривалi
зусилля НАТО та уряду України в галузi iнформацiї
щодо роз’яснення українцям полiтики та iдей
Альянсу, робота все ще далека вiд завершення.
Нещодавнє опитування громадської думки
показало, що 50% населення України сприймають
Альянс негативно. Насправдi, 43% вважають НАТО
“агресивним блоком”. Проте, чим краще поiнформованими про НАТО та його дiяльнiсть були
респонденти, тим бiльше схильнi вони були
пiдтримувати Альянс в цiлому. Пiд час зустрiчей
Джеймi Шея з мiнiстром закордонних справ
Тарасюком та депутатами Верховної Ради було
наголошено на необхiдностi продовжувати
поширення об’єктивної iнформацiї про НАТО.
Пiд час “круглого столу” кiлька разiв порушувалося питання можливого негативного впливу
нещодавнього вiдновлення вiдносин Росiї та НАТО
на зусилля Альянсу щодо розвитку та поглиблення
спiвпрацi з Україною.
На цi зауваження д-р Шей вiдповiв: “Європейська
безпека не є справою “або – або”. І Росiя, i Україна є
невiд’ємними у намаганнi побудувати безпечнiший
та стабiльнiший континент”.

Третя рiчниця
пiдписання Хартiї
Україна – НАТО:
“круглий стiл” у Києвi
11 липня ц.р. на зустрiчi за “круглим столом” з
високими посадовими особами України, науковцями та студентами виконуючий обов’язки
директора Вiддiлу iнформацiї та преси НАТО д-р
Джеймi Шей наголосив, що Україна залишається
для Альянсу необхiдним та важливим партнером.
“Не може iснувати вiльної та неподiльної Європи
без незалежної та процвiтаючої України. Така
Україна є так само важливою для Альянсу, як i для
самих українцiв”, – сказав вiн.
2

Зустрiч за “круглим столом”: “Вiдносини Україна –
НАТО: Роздуми над минулим та побудова спiльного
майбутнього”, проведена в Києвi з нагоди третьої
рiчницi
пiдписання
Хартiї
про
Особливе
Партнерство мiж Україною та НАТО. Злiва
направо: заступник мiнiстра з надзвичайних
ситуацiй Олег Гайдук, виконуючий обов’язки
директора Вiддiлу iнформацiї та преси НАТО
д-р Джеймi Шей, Голова Центру iнформацiї та
документацiї НАТО в Українi Наталi Мельничук
Гулд, Посол Канади в Українi Дерек Фрейзер.
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Французький польовий шпиталь пiд час навчань “Спiльний Партнер 2000”.

“Спiльний Партнер 2000”:

багатонацiональнi
гуманiтарнi навчання
У перiод з 17 червня до 1 липня ц.р. Україна
приймала на своїй територiї цьогорiчнi навчання
серiї “Спiльний Партнер”. Головною метою цих
щорiчних навчань, якi проводяться у регiонi
Чорного моря, є посилення спiвпрацi та
полiпшення взаємосумiсностi пiдроздiлiв країн –
членiв НАТО та країн - партнерiв, а також досягнення цiлей, окреслених у програмi
“Партнерство заради миру”.
У навчаннях “Спiльний Партнер 2000”,
наймасштабнiших з усiх, проведених до цього часу,
взяли участь вiйськово-повiтрянi, сухопутнi та
вiйськово-морськi пiдроздiли 11 країн - учасниць.
Навчання були зосередженi на операцiях з
пiдтримки миру та наданнi гуманiтарної допомоги,
наголошуючи водночас на багатонацiональному
характерi такого типу операцiй. Так, наприклад,
французький польовий шпиталь розгорнули та

обслуговували медичнi загони рiзних країн, якi
“лiкували поранених” в той час, як американськi
гелiкоптери супроводжували українськi та
американськi евакуацiйнi колони.
Виходячи iз гуманiтарної спрямованостi навчань,
країни – члени НАТО та країни - партнери надали
матерiальну пiдтримку дитячим будинкам в Одесi.
Окрiм доставки медикаментiв та ремонту будинкiв,
учасники зiбрали грошi для придбання такого
необхiдного медичного обладнання.

“Закарпаття 2000”:
навчання з реагування
на надзвичайнi ситуацiї
цивiльного характеру
Очiкується, що 11 країн надiшлють своїх вiйськовослужбовцiв для участi у великомасштабних
навчаннях з реагування на надзвичайнi ситуацiї
цивiльного характеру, якi проходитимуть наприкiнцi
вересня у Захiднiй Українi поблизу Ужгорода.
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Навчання “Закарпаття 2000”, якi проходитимуть у
перiод з 20 до 28 вересня уздовж рiчки Уж,
випробують наскiльки швидко та ефективно
сусiднi держави та країни – партнери Альянсу
зможуть органiзувати надання Українi допомоги у
разi сильної повенi.
У навчаннях вiзьмуть участь країни – члени
Альянсу: Польща, Угорщина та Чеська Республiка, а
також країни - партнери: Бiлорусь, Молдова, Росiя,
Словаччина та Словенiя.
Загалом до навчань, якi проходитимуть в рамках
ПЗМ, буде залучено вiд 250 до 300 осiб. Керуватиме
навчаннями Євро - атлантичний центр координацiї
реагування на катастрофи штаб - квартири НАТО у
Брюсселi, вперше буде випробувано в дiї євро атлантичний пiдроздiл реагування на катастрофи.

Календар подiй
29 − 30 серпня − Засiдання експертiв України та НАТО у галузi
попередження регiональних повеней в Українi.
1 вересня − Контактна мiсiя НАТО в Українi переходить до посольства
Польщi.
13 −14 вересня − Вiзит українських журналiстiв до штаб − квартири
НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО в Європi (ШЕЙП) у рамках програми
вiзитiв НАТО.
20 − 28 вересня – Навчання у галузi планування на випадок
надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру “Закарпаття 2000”,
Захiдна Україна.
22 вересня − 8 грудня − Низка щомiсячних семiнарiв з оборонних
ресурсiв, органiзованих Офiсом зв’язку НАТО в Києвi.
28 − 30 вересня − Вiзит в Україну делегацiї Парламентської Асамблеї
НАТО.
Вересень − жовтень – Вiзит в Україну Полiтичного Комiтету НАТО.

Полiтичний Комiтет НАТО, який вiдвiдає
Україну наприкiнцi вересня, складається з полiтичних радникiв послiв 19 країн – членiв НАТО.
Його члени виконують пiдготовчу роботу до
засiдань найвищого полiтичного органу Альянсу –
Пiвнiчноатлантичної ради з усiх полiтичних
питань порядку денного. Для пiдготовки роботи
Комiсiї Україна – НАТО на регулярнiй основi
вiдбуваються його спiльнi засiдання з українськими
представниками.
Окрiм переговорiв членiв Полiтичного Комiтету
НАТО з чiльними представниками уряду пiд час
вiзиту до Києва, плануються зустрiчi у Державнiй
мiжвiдомчiй комiсiї та з депутатами Верховної Ради
України.
Парламентська Асамблея НАТО, яка має
вiдвiдати Україну наприкiнцi вересня, являє собою
мiжпарламентську органiзацiю i слугує форумом для
законодавцiв країн - членiв НАТО. Враховуючи
мiжурядовий характер НАТО, Асамблея є сполучною
ланкою мiж нацiональними парламентами та
Альянсом i спонукає їх враховувати позицiю Альянсу
в процесi нацiональної законотворчостi. Пiд час
останнього розширення Альянсу основною метою
Парламентської Асамблеї було сприяння процесу
ратифiкацiї вступу до НАТО трьох нових членiв.

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.

5 жовтня − Засiдання Робочої групи з питань оборонної реформи на
вищому рiвнi, Брюссель.

Редактор−упорядник Петр Лунак
Факс: 10−32−2−707−4579

9 − 27 жовтня − Курси для слухачiв Нацiональної академiї оборони у
школi Штабу ВГК ОЗС НАТО в Європi (ШЕЙП), Обераммергау, Нiмеччина.

За iнформацiєю стосовно Новин НАТО та iнших друкованих матерiалiв,
а також для самостiйного пошуку в Інтернетi додаткової iнформацiї з питань

12 − 13 жовтня − Вiзит молодих лiдерiв України до штаб − квартири
НАТО та ШЕЙП в рамках програми вiзитiв НАТО.

безпеки, звертайтеся до Центру iнформацiї та документацiї НАТО:
Україна, 04119, Київ−119, вул. Мельникова, 36/1

18 − 20 жовтня − Конференцiя України та НАТО з питань озброєнь,
Київ, Україна.

Тел. 380 (44) 246−8616, 380 (44) 246−8617,
факс: 380 (44) 246−8622

30 жовтня − 17 листопада − Практичнi навчання з операцiй на
пiдтримку миру для слухачiв Нацiональної академiї оборони у школi
ШЕЙП, Обераммергау, Нiмеччина.
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«Новини НАТО» не є офiцiйно узгодженим документом НАТО,
i тому вони не обов’ язково репрезентують офiцiйнi думки чи
позицii урядiв окремих країн-членiв з усiх питань, що
обговорюються у цьому виданнi.

