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Н

авчання “Закарпаття – 2000” стали для мене приємною
нагодою вiдвiдати Україну, i тепер я хотiв би коротко
представити своє бачення наших спiльних досягнень у сферi
спiвробiтництва мiж Україною та НАТО з питань планування
на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру.
Маловiдомий аспект дiяльностi НАТО – планування
операцiй з лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних лих та надзвичайних станiв цивiльного характеру – став частиною
роботи НАТО ще у 1953 роцi. Його метою було пiдготувати
об’єднанi та нацiональнi ресурси до можливого застосування у разi надзвичайних станiв. Важливiсть планування
на випадок надзвичайних ситуацiй значно зросла по
завершеннi холодної вiйни, коли наголос було перенесено
на невiйськовi ризики, що загрожували населенням як країн
НАТО, так i країн-партнерiв. Нинi спiвпраця у цiй галузi
є найбiльш вагомим невiйськовим складником Робочої
програми ПЗМ.
Спiвробiтництво мiж Україною та НАТО у сферi планування
на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру
отримало новий життєвий iмпульс, коли у липнi 1995 року у
Харковi сталася сильна повiнь. У вiдповiдь на звернення уряду
України квалiфiкованi фахiвцi країн НАТО негайно вiдбули до
району стихiйного лиха та доставили туди обладнання.
Згодом того ж року група українських експертiв на чолi з
тодiшнiм заступником прем’єр-мiнiстра, нинi мiнiстром
України з питань надзвичайних ситуацiй Василем Дурдинцем
вiдвiдала штаб-квартиру НАТО, щоб обговорити концепцiю та
обсяги майбутнього спiвробiтництва, яке з того часу набуло
систематичного характеру.
Ѓрунтуючись на широкiй, плiднiй спiвпрацi України з
НАТО та у контекстi iснуючого мiж ними Особливого
партнерства, у груднi 1997 року був пiдписаний Меморандум
про взаєморозумiння у галузi планування на випадок
надзвичайних ситуацiй та готовностi до катастроф мiж
Україною та НАТО. У цьому важливому документi пiдкреслюється вiдданiсть обох сторiн подальшому розширенню i змiцненню взаємної спiвпрацi та розвитку
взаємосумiсностi нацiональних структур з питань
планування на випадок надзвичайних ситуацiй пiд
демократичним контролем цивiльних установ. Керiвним
принципом спiвпрацi є її зосередження на практичних
аспектах з урахуванням конкретного досвiду (наприклад,

набутого Україною пiд час лiквiдацiї наслiдкiв чорнобильської катастрофи) та наявних ресурсiв. Меморандум
передбачає проведення спiльних навчань як засобу
змiцнення спроможностi самостiйного врегулювання кризових ситуацiй цивiльного характеру на регiональному рiвнi.
З березня 1998 року експерти України та НАТО систематично контролюють та координують виконання заходiв,
запланованих Меморандумом.
У листопадi 1998 року спiвробiтництво мiж Україною та
НАТО було знову випробуване на практицi, коли у зв’язку з
сильними зливами у Захiднiй Українi був затоплений басейн
рiки Тиса. Через дiючi механiзми спiвпрацi мiж НАТО та
країнами-партнерами 11 країн надали суттєву допомогу
враженому повiнню регiону України. Тодi Мiнiстерство
України з питань надзвичайних ситуацiй ухвалило рiшення
призначити свого цивiльного представника на посаду у Мiсiї
України при НАТО, що значно полегшило нашу спiвпрацю.
У 2000 роцi ми продовжили виконання запланованих
заходiв. Найважливiшою подiєю стали нещодавнi багатонацiональнi навчання “Закарпаття – 2000” з лiквiдацiї
наслiдкiв змодельованої повенi, проведенi в два етапи
(командно-штабний та польовий) у вереснi ц. р. у Захiднiй
Українi. Спираючись на досвiд, отриманий завдяки участi у
реальних операцiях 1998 року, цi навчання були спрямованi
на сприяння регiональному спiвробiтництву iз сусiднiми
країнами у галузi планування на випадок надзвичайних
ситуацiй цивiльного характеру та готовностi до катастроф.
Окрiм успiху в проведеннi навчань, Україна та НАТО
досягли значного прогресу в розробцi спiльних проектiв
щодо запобiгання повеням та лiквiдацiї їх наслiдкiв у районi
Карпат. З метою змiцнення регiонального аспекту спiвробiтництва планується виробити домовленостi щодо
залучення до участi у пiлотному проектi Угорщини, Молдови,
Польщi, Румунiї та Словаччини, якi брали участь у навчаннях
“Закарпаття – 2000”, та iнших країн.
Однак спiвробiтництво мiж Україною та НАТО у галузi
планування на випадок надзвичайних ситуацiй є i без того
усебiчним. НАТО i, я впевнений, так само й Україна вiрять,
що спiвробiтництво у цiй галузi є суттєвим елементом
безпеки та стабiльностi у вiдносинах мiж державами.
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Навчання
“Закарпаття –

2000”
Несподiванi зливи у серединi
вересня призвели до сильного
пiдйому рiвня води в українському
Закарпаттi, регiонi, схильному до
Учасники навчань “Закарпаття –2000” тренуються проводити
повеней. Прориваються греблi, рiки
пошуково-рятувальнi операцiї на водi в умовах повенi
виходять з берегiв, зносячи на
своєму шляху основнi мости регiону
та затоплюючи понад 300 мiст та селищ. Пiд водою
Управлiння НАТО з питань планування на випадок надзвизалишилося майже 200 км шляхiв, розiрвано лiнiї електрочайних ситуацiй цивiльного характеру д-р Франческо
передач. Люди та цiлi общини усього регiону опинилися у
Пальмерi, а також представники iнших мiжнародних
скрутному становищi, тисячi осiб – без даху над головою.
органiзацiй та країн – партнерiв НАТО.
Україна не спроможна самотужки подолати наслiдки
Пiдсумовуючи, який вплив справили на нього навчання
“Закарпаття – 2000”, директор Управлiння НАТО з питань
стихiйного лиха, i тодi уряд звертається за допомогою до
планування на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного
країн НАТО та країн-партнерiв.
характеру д-р Ф. Пальмерi зазначив: “Ми були здивованi
За таким сценарiєм проходили великомасштабнi мiжзгуртованiстю дiй пiд час операцiї з рятування людських
народнi навчання “Закарпаття – 2000”, якi проводилися у м.
життiв”. А мiнiстр України з питань надзвичайних ситуацiй
Ужгородi (Захiдна Україна) у перiод з 26 до 28 вересня ц.р.
дав високу оцiнку професiоналiзму учасникiв навчань з
Понад 300 учасникiв навчань з країн НАТО та країнусiх країн.
партнерiв разом вiдпрацьовували дiї пiд час операцiй з
лiквiдацiї наслiдкiв повеней у регiонi, який протягом
ХХ столiття 13 разiв зазнав сильних повеней i де ще й досi
вiдчуваються наслiдки останнього стихiйного лиха, яке
сталося у листопадi 1998 року.
Пiд час навчань транспортнi лiтаки обстежували з
повiтря постраждалий район з метою проведення
розвiдки та пересилали аерофотознiмки враженої
повiнню територiї до польового координацiйного
центру. Постраждалих вiд повенi, яких вдалося врятувати,
перевозили для надання медичної допомоги до українського польового шпиталю. Учасники навчань з 11 країн
(двох країн – членiв НАТО: Польщi та Угорщини i дев’яти
країн – партнерiв НАТО: Бiлорусi, Молдови, Румунiї,
Словаччини, Словенiї, Хорватiї, Швейцарiї, Швецiї та
приймаючої сторони – України) встановили обладнання
для очищення води, вкрай необхiдне пiд час повенi у
зв’язку iз загрозою забруднення, зараження та
захворювань. Команда з Угорщини продемонструвала, як
Директор Управлiння НАТО з питань планування
протягом однiєї години можна очистити тарозфасувати
на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного
4500 лiтрiв води з рiчки Уж. Водночас експерти окремих
характеру Франческо Пальмерi та мiнiстр
країн були залученi до операцiї з нейтралiзацiї виливу
України з питань надзвичайних ситуацiй Василь
токсичних речовин iз перекинутої цистерни.
Дурдинець на прес-конференцiї навчань
Навчання вiдвiдали мiнiстр України з питань надзви“Закарпаття – 2000”
чайних ситуацiй Василь Дурдинець та директор
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Важливий вiзит:
Полiтичний комiтет НАТО
в Українi
4 – 6 жовтня 2000 року
На запрошення Мiнiстерства закордонних справ України
19 членiв Полiтичного комiтету НАТО та головуючий –
заступник помiчника Генерального секретаря НАТО з
полiтичних питань посол Денiєл Спекхард – протягом двох
з половиною днiв здiйснили надзвичайно продуктивний
вiзит в Україну.
На початку вiзиту вiдбувся вiдвертий i щирий обмiн
думками мiж членами Полiтичного Комiтету НАТО та
секретарем Ради нацiональної безпеки та оборони України
Євгеном Марчуком, який також очолює Державну
мiжвiдомчу комiсiю з питань спiвробiтництва з НАТО. У
своїй вступнiй промовi Євген Марчук наголосив, що
вiдносини України з НАТО, якi продовжують розвиватися,
залишаються одними з прiоритетних для України. Вiн
пiдкреслив також важливе значення спiвробiтництва
України з НАТО у невiйськовiй сферi, прикладом якого
стало нещодавнє проведення навчань “Закарпаття – 2000”.
Пiд час спiльної прес-конференцiї Євген Марчук та посол
Спекхард пiдтвердили вiдданiсть обох сторiн продовженню
дiалогу та партнерства, а також розвитку невiйськової
регiональної спiвпрацi.
На зустрiчi з членами Комiтету Верховної Ради України з
питань безпеки та оборони представники Полiтичного
комiтету НАТО отримали можливiсть прямої дискусiї. Один з
депутатiв проголосив, що Україна є “нейтральною державою,
яка вiрить у можливiсть лiквiдацiї всiх воєнних блокiв,
багатовекторнiсть закордонної полiтики та принцип
“позаблоковостi”. Член Полiтичного комiтету НАТО на це
вiдповiв, що НАТО не є воєнним блоком, а союзом
демократичних держав. Посол Спекхард пiдтвердив, що
НАТО не вбачає суперечностей мiж розвитком добрих
вiдносин України з усiма її сусiдами та продовженням її
спiвпрацi з НАТО.
Зустрiч посла Спекхарда з новим мiнiстром закордонних
справ України Анатолiєм Зленком також продемонструвала
вiдданiсть України продовженню партнерства з НАТО.
У Києвi члени Полiтичного комiтету НАТО зустрiлися
також з науковцями, представниками неурядових органiзацiй та ЗМІ. Понад 500 учасникiв зiбралися на зустрiч в
Інститутi мiжнародних вiдносин. Вiдразу було чiтко
зазначено, що хоча НАТО уособлює рiзнi позицiї та точки
зору, всi 19 країн твердо дотримуються основних цiнностей,
якi продовжують об’єднувати їх iнтереси з питань
європейської безпеки. Члени Полiтичного комiтету мали
також можливiсть вiдвiдати Центр iнформацiї та документацiї НАТО, який працює в Українi вже понад три роки i
розташований в Інститутi мiжнародних вiдносин.
Пiд час другої частини свого вiзиту в Україну члени
Полiтичного комiтету НАТО вiдвiдали Харкiв, де зустрiлися
з представниками мiсцевих органiв влади, наукової
спiльноти та неурядових органiзацiй. Члени Полiтичного
комiтету обмiнялися думками з викладачами та студентами

Заступник помiчника Генерального секретаря
НАТО з полiтичних питань Д.Спекхард та
секретар РНБО України Є.Марчук на спiльнiй
прес-конференцiї. Київ, 5жовтня 2000р.
Харкiвського державного унiверситету, Унiверситету
внутрiшнiх справ та Полiтехнiчного унiверситету, який, до
речi, отримав двi стипендiї в рамках Наукової програми
НАТО. На зустрiч у Харкiвському вiйськовому унiверситетi
зiбралося чимало курсантiв. Теми для обговорення були
рiзнобiчними – вiд економiчних до полiтичних аспектiв;
неодноразово порушувалося також питання операцiї
об’єднаних збройних сил Альянсу у Косовому у 1999 роцi.
Члени Полiтичного комiтету пояснили, що якби тодi Альянс
не почав дiяти, серйознi порушення прав людини тривали б
i далi. Як нагадав присутнiм один iз членiв делегацiї НАТО,
саме Мiлошевич несе вiдповiдальнiсть за людськi життя, якi
обiрвалися внаслiдок етнiчних чищень та повiтряної
операцiї НАТО в Косовому та Югославiї.
Це був третiй вiзит Полiтичного комiтету НАТО в Україну
за останнi три роки.

Засiдання на найвищому
рiвнi спiльної робочої
групи Україна – НАТО
з питань оборони
Оборонна реформа є однiєю з головних рис спiвробiтництва України з НАТО. 5 жовтня у штаб-квартирi
НАТО в Брюсселi (Бельгiя) вiдбулося засiдання спiльної
робочої групи Україна – НАТО з питань оборони. Вiдкрив
засiдання Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон.
Члени робочої групи зосередили увагу на аналiзi виконання
Державної програми реформування та розвитку збройних
сил до 2005 року, затвердженої Президентом України у
липнi 2000 року.
Було узгоджено низку конкретних питань з метою
подальшого виконання Плану дiй на 2001 рiк у галузi
оборонної реформи “пiд дахом” спiльної робочої групи,
таких як вiзити груп експертiв з питань безпечного
зберiгання та знищення боєприпасiв, лiквiдацiї вiйськових
баз та продовження пiлотного проекту з перепiдготовки
вiдставних вiйськових.
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На засiданнi було ухвалено двi основних iнiцiативи.
По-перше, погодилися, що процес планування та огляду
сил ПЗМ буде широко застосовуватися на пiдтримку
виконання Україною плану оборонної реформи. Подруге, було вирiшено залучити до участi у спiльнiй
робочiй групi Україна – НАТО представникiв iнших

Центр iнформацiї
та документацiї НАТО
в Українi
Розташований в Інститутi мiжнародних вiдносин за
адресою вул. Мельникова 36/1, майже у центрi української
столицi, Центр iнформацiї та документацiї НАТО (ЦІДН)
слугує першорядним джерелом iнформацiї про Пiвнiчноатлантичний альянс. Ця установа надає iнформацiю,
аналiтичнi матерiали, допомогу у проведеннi дослiджень,
пiдтримку проектiв, офiцiйнi iнтерв’ю, прес-брифiнги,
сприяє органiзацiї обмiнiв фахiвцями та забезпечує
доступ до документацiї НАТО, а також пропонує доступ до
Інтернету для пошуку iнформацiї з питань безпеки
українським урядовцям, представникам ЗМІ, науковцям,
студентам, лiдерам неурядових органiзацiй та громадськостi. Залишаючись у самому центрi розвитку вiдносин
України з НАТО, ЦІДН пропонує широкий вибiр
публiкацiй НАТО, якi поширюються по всiх регiонах

силових структур – Прикордоннi вiйська та Мiнiстерство
внутрiшнiх справ.
Директор управлiння НАТО з питань оборонного партнерства та спiвробiтництва Чарльз Дейл так прокоментував
пiдсумки зустрiчi: “Це засiдання внесло нову iдею, пiдготувало
мiсце подiй для майбутньої зустрiчi мiнiстрiв оборони”.

України поштою або у електронному виглядi. Якщо Ви
зацiкавленi у отриманнi найновiшої iнформацiї про
НАТО, звертайтеся, будь ласка, до ЦІДН:
● Для автоматичного внесення до списку розсилки

документiв ЦІДН надiшлiть мiж 9:00 та 18:00 за київським
часом повiдомлення за адресою:
listserver@nato.ukrpack.net зi словами SUBSCRIBE
DISTRIBUTION у текстi повiдомлення.
● Пiдписатися на отримання iнформацiї можна також,

надiславши повiдомлення за адресою:
nidcdoc@ukrpack.net, зазначивши свою електронну
адресу, iм’я та назву органiзацiї.
● Веб-сторiнка НАТО: http://www.nato.int
● Україномовний модуль веб-сторiнки НАТО:

http://www.nato.int/docu/other/ukr/ukraine.htm
● Або звертайтеся безпосередньо до Центру iнформацiї

та документацiї НАТО в Українi за телефоном:
380-44-246-8616/17

Календар подiй
6–7 листопада − Вiзит учнiв Київської школи № 155 до штаб−квартири
НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО в Європi.
8 листопада −Вiзит секретаря Ради нацiональної безпеки та оборони
Євгена Марчука до штаб−квартири НАТО.
8 листопада − Спiльне засiдання Вiйськового комiтету НАТО на рiвнi
начальникiв штабiв країн НАТО та України, Брюссель, Бельгiя.
9 листопада − Семiнар на тему: “Проблеми прикордонних регiонiв у
контекстi розширення НАТО”, м. Чернiвцi, Україна.
13−14 листопада − Освiтньо−практичний семiнар пiд егiдою спiльної
робочої групи з питань оборонної реформи, м. Київ, Україна.
15 листопада − Семiнар на тему: “Україна–НАТО: стратегiчне
партнерство”, м. Луцьк, Україна.
20 листопада − Засiдання Комiсiї Україна − НАТО (КУН) на рiвнi послiв.
20−24 листопада − Семiнар у рамках ПЗМ з питань зв’язкiв з
громадськiстю, м. Київ, Україна.
23−24 листопада − Вiзит групи народних депутатiв Верховної Ради
України до штаб−квартири НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО в Європi.
27−28 листопада − Вiзит українських учасникiв Гарвардської
програми нацiональної безпеки до штаб−квартири НАТО та штабу
ВГК ОЗС НАТО в Європi.
6 грудня − Засiдання КУН на рiвнi мiнiстрiв оборони.
15 грудня − Засiдання КУН на рiвнi мiнiстрiв закордонних справ.
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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.
Редактор−упорядник Петр Лунак
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
безпеки звертайтеся до Центру iнформацiї та документацiї НАТО:
Україна, 04119, Київ−119, вул. Мельникова, 36/1
Тел.: 380 (44) 246−8616, 380 (44) 246−8617,
факс 380 (44) 246−8622

«Новини НАТО» не є офiцiйно узгодженим документом НАТО,
i тому вони не обов’ язково репрезентують офiцiйнi думки чи
позицiї урядiв окремих країн-членiв з усiх питань, що
обговорюються у цьому виданнi.

