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инуло ось уже три роки нашого спiвробiтництва у
рамках, закладених Хартiєю про Особливе
партнерство мiж Україною та НАТО, яку було пiдписано у
Мадридi у 1997 роцi. Це досить тривалий час для того,
щоб проаналiзувати, чого ми досягли дотепер i якi
питання нам належить вирiшити у майбутньому. Загалом
ми можемо пишатися визначним розвитком нашого
партнерства. Пiд успiшним керiвництвом мiнiстрiв
закордонних справ Удовенка, Тарасюка, Зленка та
завдяки ролi, яку вiдiграє мiнiстр оборони Кузьмук, ми
вiдчутно полiпшили механiзми консультацiй та
спiвробiтництва, зокрема дiяльностi Комiсiї Україна –
НАТО. На парламентському рiвнi ми започаткували
регулярнi контакти мiж Верховною Радою України та
Парламентською Асамблеєю НАТО.
Щороку ми пiдписуємо Меморандум про взаєморозумiння, який закладає пiдвалини для успiшного
виконання функцiй Центру iнформацiї та документацiї
НАТО в Українi та нашого спiвробiтництва у сферi
планування на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру. Значно полегшила нашу спiвпрацю у
рамках програми “Партнерство заради миру” (ПЗМ) та з
питань оборонної реформи активна дiяльнiсть Офiсу
зв’язку НАТО в Українi. Завдяки фiнансованим НАТО
програмам перепiдготовки чимало вiдставних українських вiйськових знайшли роботу у цивiльнiй сферi.
Сотнi українських науковцiв скористалися грантами,
наданими у рамках Наукової програми НАТО.
Як я уже зазначав, за останнi три роки наша
спiвпраця у вiйськовiй галузi значно полiпшилася
переважно завдяки успiшному виконанню ПЗМ.
З-помiж iншого, можна вiдзначити використання Яворiвського навчального центру для проведення вiйськових навчань. Ми покладаємо великi надiї на
майбутнi навчання, до яких сподiваємося залучити
бiльшу кiлькiсть країн-членiв та країн-партнерiв НАТО,
включаючи Росiю. Стосовно Росiї я хотiв би пiдкреслити, що, на нашу думку, хорошi вiдносини мiж
Україною та НАТО не суперечать, а навпаки сприяють
розвитку хороших вiдносин мiж Україною та Росiєю i
НАТО та Росiєю. Ми також розширили нашi консультацiї, охопивши галузь озброєнь, у якiй Україна має
i досвiд, i заiнтересованiсть.

Проте для досягнення нашої мети ми маємо i надалi стимулювати
складний процес реформування оборонного сектора. Успiшна
реформа Збройних сил
України є передумовою
консолiдацiї українського суспiльства як незалежної нацiї. Україна
не може дозволити собi зволiкати. Лише продовження
економiчної реформи та широка участь громадськостi у
полiтичному життi можуть зробити Україну справжнiм
членом євро-атлантичної спiльноти нацiй, до якої вона
по праву належить. Зрозумiло, iнiцiатива має йти вiд
України, але Альянс та його країни-члени, а також iншi
мiжнароднi органiзацiї, кожна у сферi своєї вiдповiдальностi, готовi дiлитися своїм досвiдом та давати
поради. Ось уже три роки у цьому напрямi працює
Спiльна робоча група України та НАТО з питань
оборонної реформи.
Ми вже маємо вiдчутнi результати спiвробiтництва:
участь України у нашiй спiльнiй справi змiцнення миру на
Балканах, спершу в Боснiї, а тепер – у Косовому. Дозвольте
менi висловити свою високу оцiнку роботи, яка нинi
виконується вiйськовослужбовцями українсько-польського миротворчого батальйону у складi сил КФОР
згiдно з резолюцiєю Ради Безпеки ООН № 1244. Ми також
бачили в дiї наш потенцiал щодо лiквiдацiї наслiдкiв
стихiйних лих у Харкiвськiй областi та на Закарпаттi.
Надалi ми маємо розвивати цi досягнення замiсть
того, щоб пiддаватися самовдоволеностi. Європа пiсля
холодної вiйни виявилася значно менш стабiльною, нiж
дехто сподiвався. Мiцнi партнерськi вiдносини мiж
Україною та НАТО є важливим чинником європейської
безпеки та стабiльностi.

Посол Кляйбер –
Помiчник Генерального секретаря НАТО
з полiтичних питань
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Важливi зустрiчi
Грудневi засiдання на рiвнi мiнiстрiв
6 та 14 грудня минулого року у Брюсселi вiдбулися
засiдання Комiсiї Україна – НАТО на рiвнi мiнiстрiв
оборони та закордонних справ вiдповiдно. Цей орган був
започаткований на основi Хартiї про Особливе
партнерство у 1997 роцi.
Мiнiстри оборони привiтали успiх, досягнутий
Україною щодо планування оборонної реформи, а також
ефективну взаємодiю усiх структур безпеки країни. Вони
особливо високо оцiнили результати засiдання на
найвищому рiвнi Спiльної робочої групи Україна – НАТО
з питань оборонної реформи, зокрема активiзацiю участi
у процесi планування та огляду сил (ППОС) ПЗМ, метою
якого є сприяння втiленню оборонної реформи в Українi.
Мiнiстри закордонних справ привiтали участь України у
дiяльностi сил КФОР, до складу яких Україна надала
вертолiтний загiн та українську частину українськопольського батальйону. Вони особливо вiдзначили
помiтний розвиток спiвробiтництва мiж Україною та НАТО
у рамках Хартiї про Особливе партнерство за час, що минув
пiсля їх останньої зустрiчi у Флоренцiї у червнi 2000 року.
Враховуючи позитивний досвiд 2000 року, мiнiстри

Перше засiдання
Спiльної спостережної групи
Спiльна спостережна група (ССГ), до складу якої
входять чiльнi представники Парламентської Асамблеї
НАТО та Верховної Ради України, була створена у
1998 роцi з метою нагляду за втiленням положень Хартiї
про Особливе партнерство мiж Україною та НАТО. Однак
через небажання колишнього керiвництва Верховної
Ради пiдтримувати зв’язки з НАТО до цього часу
засiдання групи не вiдбувалися.
Проте вже на початку засiдання, яке проходило
3 листопада 2000 року в штаб-квартирi НАТО у Брюсселi,
стало зрозумiлим, що недовiру вдалося подолати, а усi

Плiдний рiк Наукової
програми НАТО в Українi
Для українських науковцiв, якi беруть участь у
Науковiй програмi НАТО, 2000 рiк став ще одним успiшним роком. З 429 грантiв, наданих у рамках технологiчної пiдпрограми та програми спiльних наукових
дослiджень, майже 12% отримали українськi науковцi.
Таким чином Україна посiла друге мiсце пiсля Росiї за
кiлькiстю отриманих грантiв. Загалом 58 українських
науковцiв виграли гранти у рамках Наукової програми
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Зустрiч мiнiстра закордонних справ України
Анатолiя Зленка з Генеральним секретарем НАТО
лордом Робертсоном пiд час грудневих засiдань
на рiвнi мiнiстрiв.

ухвалили далекосяжний Робочий план на 2001 рiк. Вони
наголосили на значеннi полiтичних консультацiй, що нинi
тривають, з широкого кола питань, таких як оборонна
реформа, економiка, наука та технологiї, планування на
випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру,
вiйськово-технiчна спiвпраця, озброєння та стандартизацiя.
учасники засiдання подiляють спiльну заiнтересованiсть
у продовженнi спiвпрацi.
Високопоставленi офiцiйнi особи НАТО та України
поiнформували народних депутатiв з широкого кола
питань, зокрема щодо оборонної реформи, планування
на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру
та вiйськової спiвпрацi. Учасники засiдання висловили
спiльне переконання, що спiвробiтництво мiж Україною
та НАТО активно розвивається, а участь України у ПЗМ
назвали “зразковою”. Члени Групи також зустрiлися з
Генеральним секретарем НАТО лордом Робертсоном.
Члени ССГ домовилися провести своє наступне
засiдання в Українi у 2001 роцi. Основними аспектами
майбутньої спiльної роботи мають стати оборонна
реформа, спiвпраця у галузi озброєнь та iнформацiйна
дiяльнiсть.

НАТО, з них – три проекти у рамках програми “Наука
заради миру”, якi були профiнансованi вперше протягом
року. До того ж нацiональнi адмiнiстратори наукових
стипендiй НАТО повiдомили, що українським науковцям
були врученi 63 стипендiї.
Іншою визначною подiєю стало створення нової
Робочої групи Україна – НАТО з питань спiвробiтництва
у галузi науки та довкiлля. Перше засiдання Робочої
групи вiдбулося у жовтнi. Пiд час засiдання обговорювалися шляхи полiпшення спiвробiтництва у рамках
Наукової програми. Члени Робочої групи висловили
своє задоволення надзвичайно конструктивним характером партнерських вiдносин.
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Однiєю з нових iнiцiатив, включених до Наукової
програми у 2000 роцi, стало надання стипендiй у сферi
наукової полiтики. Серед восьми видiлених стипендiй
одну отримав український науковець д-р Петро Смалко з
Нацiонального наукового центру медичних та бiотехнiчних дослiджень у Києвi. Завдяки отриманню стипендiї
вiн матиме змогу працювати у дослiдному центрi
бiотехнологiй, Брауншвейг (Нiмеччина), протягом трьох

мiсяцiв. За цей час д-р Смалко вивчатиме сучаснi пiдходи –
iнтелектуальний, адмiнiстративний, фiнансовий та
юридичний – до управлiння науковими дослiдженнями у галузi бiотехнологiй довкiлля. Таке
стажування дасть змогу поєднати зусилля численних
українських та захiдних установ, а також промислових партнерiв щодо досягнення стiйкого
розвитку.

Лiпше один раз
побачити,
нiж сто разiв почути

можуть працювати плiч-о-плiч, вiдновлюючи або будуючи новi домiвки. Чим не наочне пiдтвердження тези про
те, що етнiчна терпимiсть та спiвпраця досягається
завдяки економiчному процвiтанню?
Навiть тi українськi журналiсти, якi приїхали iз твердим переконанням щодо скоєння Альянсом злочинiв
проти сербiв, мусили визнати дуже поширену думку про
вiйськових сил КФОР як захисникiв i албанцiв-косоварiв,
i сербiв - косоварiв. Тому сили КФОР продовжують виконувати у цiй багатостраждальнiй провiнцiї не лише
вiйськову, але й полiцейську функцiю, таку як боротьба з
органiзованою злочиннiстю та тероризмом. Водночас
пiд егiдою ООН в краї формуються полiцейськi сили.
Метою присутностi сил КФОР у провiнцiї є створення
умов для мирного демократичного розвитку та процвiтання. Безумовно, це – справа майбутнiх рокiв, а то й
десятилiть. Як показав досвiд минулих рокiв, етнiчна
ворожнеча спалахує швидко, але згасає дуже повiльно.
Проте її подолання не є недосяжним.

Цi статтi були написанi двома українськими журналiстами, якi брали участь у
прес-турi НАТО до Косового та Угорщини
10-14 листопада 2000 року.
Прес-тури НАТО надають українським журналiстам
унiкальну можливiсть порiвняти реальну ситуацiю з
iнформацiєю, яку подають мiсцевi та свiтовi ЗМІ. Пiд час
туру до Косового восени 2000 р. ми мали можливiсть на
власнi очi побачити ситуацiю в краї майже через рiк пiсля
завершення повiтряної операцiї НАТО, яка в Українi
однобiчно змальовувалася як “вiйна проти сербiв, якi
зазнали страждань з вини НАТО”.
Вiльнi вiд протоколiв офiцiйних заходiв, ми спромоглися скористатися зустрiчами з сербами-косоварами
та албанцями-косоварами, зокрема їх полiтичними лiдерами, а також вояками-миротворцями з багатьох країн у
рiзних частинах провiнцiї. Це допомогло нам вiдчути всю
строкатiсть та неоднозначнiсть ситуацiї у Косовому.
І мiсцевi серби, i мiсцевi албанцi багато говорили про
жахи, якi їм довелося пережити. У Призренi та Митровицi
вояки з Нiмеччини, Францiї та Бельгiї змушенi їздити мiстом
на важкiй бронетехнiцi i вбиратися у лати мало не середньовiчних лицарiв, щоб не допустити нових страждань. Проте
ситуацiя радикально вiдрiзняється у Брезовiце, зонi вiдповiдальностi польсько-українського миротворчого контингенту, де вдалося досягти нетривкого спокою.
Увесь край нагадує велетенський будмайданчик. Пiсля
широкомасштабних руйнувань останнiх кiлькох рокiв
основним заняттям i албанцiв, i сербiв є побудова нового
житла та дорiг, часто завдяки допомозi Євросоюзу. Було
цiкаво бачити, як представники двох етнiчних груп

Олександр Савицький

Нiщо не переконує так, як побачене на власнi очi. Гадаю, що
з цим твердженням погодяться усi журналiсти. Адже саме
представники мас-медiа схильнi стовiдсотково довiряти лише тим фактам, якi їм вдається зiбрати особисто пiд час
вiдряджень. Тому iдея ознайомлення українських журналiстiв з досвiдом Угорщини як нового члена НАТО шляхом
здiйснення кiлькаденної поїздки до Будапешта була просто
блискучою. Ми мали змогу ставити угорським парламентарям будь-якi запитання. Уся iнформацiя була у нашому
розпорядженнi. Шлях цiєї схiдноєвропейської країни до
НАТО був справдi нелегким i представники оборонного та
зовнiшньополiтичного вiдомств країни не приховували й
того, що попереду в Угорщини не менш складнi випробування насамперед щодо реформування збройних сил. Але
тепер цi труднощi долатимуться легше, адже Угорщина
може розраховувати на допомогу та досвiд iнших 18 країн –
членiв НАТО, багато з яких самi пройшли через цей
складний та вимогливий процес. До того ж пiсля вступу
Угорщини до НАТО збiльшився потiк iноземного капiталу
в економiку країни. Щоб у цьому переконатися, варто
лише вийти на вулицi Будапешта i озирнутися довкола...
Ще одну важливу рiч ми зрозумiли у Будапештi. Угорщина, вступивши до НАТО, не вiддалилася вiд України.
Навпаки, як неодноразово зазначали нашi спiврозмовники, вона готова не лише дiлитися своїм досвiдом з
Україною, а й лобiювати iнтереси Києва у Брюсселi.
Вiкторiя Власенко
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Вiзит юних українцiв
до штаб-квартири НАТО та
штабу ВГК ОЗС НАТО у Європi
На запрошення Генерального
секретаря НАТО лорда Робертсона,
зроблене ним особисто пiд час
вiзиту до Києва у березнi 2000 року,
14 учнiв та 3 викладачi Київської
школи № 155 провели кiлька днiв у
Брюсселi, де вiдвiдали полiтичний
штаб Альянсу та стратегiчне командування сил НАТО у Монсi.
Група була надзвичайно рiзноманiтною. Інтереси учасникiв
вiзиту були усебiчними: вiд бiологiї
та комп’ютерних технологiй до
захоплення музикою. Проте групу
об’єднувало спiльне прагнення
дiзнатися якомога бiльше про
теперiшню ситуацiю та майбутнє НАТО. Незважаючи на свiй юний
вiк, учнi продемонстрували не лише добре розумiння НАТО, але й
певний ступiнь особистої зрiлостi та зацiкавленостi, який навряд чи
властивий їх ровесникам у країнах НАТО.
У штаб-квартирi НАТО гостi пройшли справжнє випробування.
Поставивши себе на мiсце послiв країн – членiв НАТО, вони мали

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

Календар подiй
22 - 23 лютого 2001 року – Вiзит заступникiв мiнiстрiв України до
штаб−квартири НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО у Європi.
26 лютого 2001 року – Пiдписання “Угоди мiж НАТО та Нацiональним
координацiйним центром професiйної адаптацiї вiйськовослужбовцiв Кабiнету
Мiнiстрiв України з питань практичного втiлення програми Україна − НАТО на
2001 рiк щодо перепiдготовки українських вiйськовослужбовцiв у вiдставцi або
звiльнених у запас”.
14 березня 2001 року – Семiнар: “Україна − НАТО: cтратегiчне парт−
нерство”. За пiдтримки Вiддiлу iнформацiї та преси НАТО, м. Луцьк.
15 березня 2001 року – Круглий стiл: “Економiчна безпека та вiдносини
Україна − НАТО”. Державний унiверситет iм. Івана Франка, м. Львiв.
19 - 20 березня 2001 року – Семiнар: “Українська миротворчiсть: операцiї
у спiвпрацi з НАТО та у ширшому контекстi”. Інститут закордонних справ Великої
Британiї та Нацiональний Інститут стратегiчних дослiджень, м. Київ.

20 березня 2001 року – Семiнар для представникiв Верховної Ради
України, м. Київ.
2 - 3 квiтня 2001 року – Вiзит українських журналiстiв до штаб−квартири НАТО.
28 квiтня 2001 року – Пiдписання Меморандуму про взаєморозумiння у
галузi науки та технологiй. Поновлення наукового спiвробiтництва мiж
Україною та НАТО .
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впоратися з гiпотетичною мiжнародною кризою, що потребувала
врегулювання. Перед ними також стояло завдання дiйти консенсусу,
вирiшивши, як дiяти у ситуацiї, коли представникiв нацiональної
меншини країни вбивають або витiсняють з їхнiх домiвок. Перед
українськими учнями постав непростий вибiр, який має робити
керiвництво НАТО, наприклад: чи буде достатньо введення
економiчних санкцiй? Чи є в наявностi досить вiдомостей про
ситуацiю для ухвалення рiшення про вiйськове втручання?
Зустрiч з Генеральним секретарем НАТО лордом Робертсоном,
на запрошення якого вони прибули до Брюсселя, безумовно, стала
прикрасою програми. Пiд час зустрiчi в особистому кабiнетi лорда
Робертсона – зазвичай привiлей визначних мiжнародних дiячiв –
учнi мали можливiсть не лише ставити запитання, що їх цiкавили, але
й побачити фотографiї мiсця, де народився Генеральний секретар –
маленького острова Порт Еллен неподалiк вiд берега Шотландiї.
Протягом другого дня програми перебування учнi київської
школи вiдвiдали стратегiчне командування НАТО у м. Монсi, де їм
розповiли про вiйськовий бiк дiяльностi НАТО. На зворотному
шляху юнi українцi мали можливiсть побачити вiдоме поле битви
часiв наполеонiвських вiйн Ватерлоо – мiсце останньої капiтуляцiї Наполеона.
Цей вiзит сприяв розумiнню НАТО майбутнiм поколiнням
українських лiдерiв. Як зазначив директор школи № 155, який
супроводжував групу: “Про рiвень взаєморозумiння мiж Україною та
НАТО свiдчить той факт, що українцi довiрили НАТО своїх дiтей”.

На фото: Генеральний секретар НАТО лорд
Робертсон зустрiчається з учнями Київської
школи № 155 у своєму особистому кабiнетi.
України та НАТО, ЦІДН пропонує широкий вибiр публiкацiй НАТО,
якi поширюються по всiх регiонах України поштою або у електронному виглядi. Якщо Ви зацiкавленi в 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
● Телефон Центру iнформацiї та документацiї НАТО в Українi:
380-44-246-8616/17
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.

