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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 та НАТО, ЦІДН пропонує
широкий вибiр публiкацiй НАТО, якi поширюються
по всiх регiонах України поштою або у електронному

Кал дар пд
26 в р т – Семiнар: «Трикутник НАТО − ЄС − Україна: вiдносини, що
розвиваються. Новi загрози безпецi потребують нових вiдповiдей»,
органiзований Українським центром економiчних та полiтичних дослiджень
iменi О. Разумкова за сприяння Центру iнформацiї та документацiї НАТО
в Українi, м. Київ.
5 жвт – Конференцiя командувачiв академiй оборони у рамках ПЗМ.

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: 38-044-246-8616/17
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24 жвт – Конференцiя: «Спiвробiтництво Україна − НАТО як важливий
чинник змiцнення системи європейської безпеки», органiзована Центром
журналiстських дослiджень за сприяння Центру iнформацiї та документацiї
НАТО в Українi, м. Луганськ.

25 жвт – Засiдання на найвищому рiвнi Спiльної робочої групи Україна −
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НАТО з питань оборонної реформи у штаб−квартирi НАТО.

30 жвт − 2 л пада – Вiзит в Україну командувача Об’єднаними
вiйськово−повiтряними силами НАТО у Пiвденнiй Європi.
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7 − 9 л пада – Вiзит в Україну Верховного головнокомандувача ОЗС
НАТО у Європi.

8 − 10 л пада – Конференцiя: «Європейський вибiр України: внутрiшнi
трансформацiї та пошук нової ролi у галузi зовнiшньої полiтики та безпеки»
буде органiзована Центром європейських та мiжнародних дослiджень за
сприяння Центру iнформацiї та документацiї НАТО в Українi, м. Київ.
24 − 25 л пада – Вiзит групи українських журналiстiв до штаб−квартири

 паь б п  в ра т д Ц ру рмаї а д ум аї НАО:
У раїа, 04119, Кїв−119, вул. М ль ва, 36/1
 л.: 38 (044) 246−8616, 38 (044) 246−8617,
а

38 (044) 246−8622

НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО у Європi.

7 грудт – Засiдання Комiсiї Україна − НАТО на рiвнi мiнiстрiв закордонних
справ у Брюсселi.

12 грудт – Засiдання Комiсiї Україна − НАТО на рiвнi мiнiстрiв оборони у
Брюсселi.

8

«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.

Видається Вiддiлом iнформацiї та преси НАТО в Брюсселi / Осiнь 2001 року /

Генеральний секретар НАТО
лорд Робертсон та глава Мiсiї України
при НАТО посол В. Хандогiй
з нагоди 10-рiччя незалежностi України
В

iдколи десятирiччя тому
Україна набула незалежностi, вона весь цей час
вiдiгравала важливу роль у
гарантуваннi європейської
безпеки. Ухвалене країною
рiшення щодо знищення
ядерної зброї, яка базувалася
на її територiї, та приєднання
до Договору про непоширення
ядерної
зброї
створили стрижень стабiльЛорд Робертсон ностi у перiод, що розпочався
пiсля завершення холодної вiйни. Послiдовна
полiтика добросусiдських вiдносин, яку Україна
запроваджувала, зокрема, стосовно країн – членiв
НАТО Польщi та Угорщини, пiшла на користь
Європi в цiлому.
НАТО завжди високо цiнувало конструктивний
пiдхiд, який Україна виявляла протягом цих рокiв, i
у вiдповiдь висунуло низку iнiцiатив, що нинi
втiлюються у рамках Хартiї Україна – НАТО.
Регулярно проводяться полiтичнi консультацiї з
широкого кола питань, пов’язаних з безпекою.
Наша спiльна робота у галузi оборонної реформи
допомагає Українi перетворити успадкованi вiд
Радянського Союзу збройнi сили на сучаснi вiйська,
здатнi впоратися з новими викликами ХХІ столiття.
Неоцiненною стала участь України у миротворчих
операцiях пiд проводом НАТО на Балканах.
Центр iнформацiї та документацiї НАТО в Українi
став першим представництвом Альянсу у країнiпартнерi. НАТО також вiдкрило Офiс зв’язку з
вiйськових питань, який покликаний сприяти участi
України у програмi «Партнерство заради миру».

У

цьому роцi Україна святкує
десяту рiчницю вiдновлення своєї державностi. Значний
шлях уже подолано, але попереду ще багато роботи для
створення всiх необхiдних
умов повноправного входження нашої держави в сiм’ю європейських народiв. Нинi через
взаємопов’язанiсть та об’єктивну взаємозалежнiсть країн свiту
безпека будь-якої держави бiльПосол Хандогiй
ше не вимiрюється лише могутнiстю її вiйськового потенцiалу. Тiльки країна, що забезпечила рiвновагу мiж внутрiшньою стабiльнiстю та зовнiшньою безпекою, може по праву вважати себе у
безпецi.
Пiдписання у 1997 роцi Президентом України
Л. Д. Кучмою та лiдерами держав – членiв Пiвнiчноатлантичного альянсу Хартiї про Особливе партнерство мiж Україною та НАТО стало практичним
кроком нашої держави, спрямованим насамперед на
змiцнення регiональної стабiльностi i добросусiдських вiдносин, протидiю виникненню нових
загроз миру i стабiльностi у регiонi Центральної та
Схiдної Європи, невiд’ємною частиною якого вона є.
Роки, що минули з часу пiдписання Хартiї, пiдтвердили актуальнiсть положень цього документа.
На засiданнi Пiвнiчноатлантичної ради НАТО у
Будапештi у травнi ц. р. мiнiстри закордонних справ
країн НАТО ще раз пiдтвердили, що держави – члени
Альянсу залишаються вiдданими Особливому партнерству з Україною, яке =рунтується на пiдтримцi
незалежної, демократичної, стабiльної i ринково
орiєнтованої України.
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Я пишаюся тим, як проходила та продовжує
розвиватися спiвпраця мiж Україною та НАТО.
Вiдносини Україна – НАТО сприяють змiцненню
суверенної, незалежної, демократичної, орiєнтованої
на ринкову економiку України. Цi вiдносини неодмiнно вiдiграватимуть роль чинника безпеки та
стабiльностi у Європi.
Керiвництво України чiтко проголосило курс на
європейську iнтеграцiю. Це достойне прагнення,
проте досягнення цiєї мети потребуватиме подолання
складних полiтичних, економiчних та оборонних
перепон. Здолати цю смугу перешкод Українi доведеться самотужки, проте країни – члени Альянсу
прагнуть усiляко їй допомогти.
Надзвичайно важливо, щоб на шляху європейської iнтеграцiї Україна дотримувалася високих
демократичних стандартiв, якi стали нормою серед
її партнерiв у Європi. Не iснує скороченого шляху
до Європи. Правила вступу до Європи =рунтуються
на спiльних цiнностях плюралiстичної демократiї,
повазi до верховенства права, вiльному та вiдкритому ринку, полiтичнiй свободi та свободi
преси.
Необхiднiсть подолання численних перешкод
часто може викликати стурбованiсть. Проте винагорода варта того, щоб заради її отримання були
докладенi усi зусилля. Винагородою є достойне
мiсце України у європейськiй родинi нацiй як
важливої, впевненої у собi та надiйної суверенної
держави.

Україна надає виключно важливого значення
розвитку та поглибленню вiдносин з НАТО у контекстi
стратегiчного курсу на європейську iнтеграцiю. Активне,
прагматичне та зорiєнтоване на досягнення конкретних
практичних результатiв спiвробiтництво з Альянсом є
одним з найважливiших елементiв цього курсу.
Ми позитивно оцiнюємо результати спiвробiтництва з НАТО на Балканах. Високi оцiнки командування силами КФОР дiяльностi українського миротворчого контингенту в Косовi є свiдченням високої
професiйностi наших вiйськовослужбовцiв пiд час
виконання покладених завдань.
Спiвробiтництво з НАТО у сферi вiйськової
реформи, важливої складової загальнодержавного
процесу економiчних i соцiально-полiтичних реформ,
розглядається в Українi як один з прiоритетних
напрямiв практичної спiвпрацi з Альянсом.
Позитивним елементом нашої спiвпрацi є розвиток i поглиблення парламентського вимiру спiвробiтництва Україна – НАТО.
Україна уважно стежить за розвитком європейських iнтеграцiйних процесiв у сферi безпеки i оборони. У цьому контекстi Україна позитивно оцiнює
готовнiсть країн–членiв Альянсу консультуватися з
Україною стосовно розвитку дiалогу НАТО – ЄС з питань, якi безпосередньо впливають на iнтереси нацiональної безпеки України.
Як зазначили мiнiстри закордонних справ у заявi
Комiсiї Україна – НАТО вiд 30 травня 2001 року, «активне
поглиблення Особливого партнерства Україна – НАТО
сприятиме широкомасштабнiй участi України у загальноєвропейських iнтеграцiйних процесах та процесах розвитку європейської архiтектури безпеки».

Джордж Робертсон

Володимир Хандогiй

Інтерв’ю з головою Комiтету
Верховної Ради України
з питань нацiональної безпеки
та оборони паном Б. Андресюком
– Як ви оцiнюєте результати спiвробiтництва мiж Україною та НАТО у галузi
оборонної реформи, досягнутi до цього часу?
– Безумовно, позитивно. Можу впевнено
стверджувати, що прийняте у липнi 1997 року
рiшення про Особливе партнерство є кроком у
правильному напрямку. Додає суттєвого оптимiзму
той факт, що активно розгортається дiяльнiсть
Спiльної робочої групи з питань вiйськової реформи,
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в рамках якої Україна i НАТО разом працюють над
вдосконаленням цивiльно-вiйськових вiдносин у
нашiй державi. В розвиток цiєї роботи Комiтетом
Верховної Ради України з питань вiйськової реформи
в Українi проведено чотири «круглi столи» протягом
березня – червня 2001 року з актуальних питань
вiйськової реформи в Українi, зокрема пошуку
найбiльш оптимальної моделi цивiльного контролю
за вiйськовою органiзацiєю в Українi. Крiм цього, слiд
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також зазначити, що у напрямку досягнення взаємосумiсностi мiж Збройними Силами України та
армiями країн – членiв НАТО регулярно вiдбуваються
консультацiї для отримання iнформацiї стосовно
потреб, стандартiв, тенденцiй розвитку озброєнь та
систем їх постачання держав – членiв НАТО i
партнерiв, а також враховується досвiд НАТО в
регулюваннi витрат на оборону та формування воєнних бюджетiв, реструктуризацiї i конверсiї оборонної
промисловостi. Здiйснюються також спiльнi навчання
i маневри, в ходi яких пiдвищується взаємосумiснiсть
пiдроздiлiв армiй рiзних країн, що закладає основу
успiху пiд час проведення спiльних операцiй з
пiдтримки миру.
– Яким чином країни – члени Альянсу можуть
допомогти вам у ваших зусиллях?
– На мою думку, насамперед Україна може
сподiватися i розраховувати у подальшому вiд
спiвпрацi з НАТО на наступне:
- пiдтримку з боку НАТО полiтичної незалежностi,
територiальної цiлiсностi та непорушностi кордонiв
України;
- участь в операцiях, здiйснюваних пiд егiдою ООН
або в рамках вiдповiдальностi ОБСЄ;
- отримання сучасної iнформацiї щодо досвiду
країн – членiв НАТО у процесi реформування та
створення сучасних Нацiональних Збройних Сил, для
її використання у прискореннi реформування Збройних Сил України;
- використання досвiду НАТО та країн – членiв

Альянсу з метою забезпечення цивiльного контролю
над збройними силами;
- отримання iнформацiї щодо досвiду НАТО та
країн–членiв Альянсу в реформуваннi оборонного
бюджету та її використання в умовах України;
- участь у виробництвi та модернiзацiї вiйськової
технiки (зокрема танкiв та кораблiв) для країн НАТО
українських пiдприємств воєнно-промислового комплексу iз застосуванням передових технологiй.
Таким чином, Україна iстотно заiнтересована в
iнтегруваннi до структур НАТО.
– Парламент вiдiграє провiдну роль щодо
втiлення оборонної реформи. Якою, на вашу
думку, є роль Верховної Ради України
у цьому процесi?
– Згiдно з постановою Верховної Ради України i
дорученням уряду України проведено парламентськi
слухання з питань: «Реформування Збройних Сил
України: полiтико-правовi та соцiально-економiчнi
аспекти», якi вiдбулися 29 червня 1999 року.
Завдяки проведенiй роботi, а також плiднiй спiвпрацi з керiвництвом Мiнiстерства оборони України
та постiйними представниками цього вiдомства були
прийнятi основоположнi Закони України «Про
оборону» та «Про внесення змiн до Закону України
«Про Збройнi Сили України».
Велика увага в Комiтетi також придiляється питанню
формування видаткiв бюджету для Збройних Сил, його
розгляду та проходженню через Верховну Раду України,
особливо через її профiльний Комiтет з питань бюджету.

Симпозiум
України та НАТО
у рамках ПЗМ
З

4 до 6 липня 2001 року уряд України
та Верховне командування ОЗС
НАТО на Атлантицi провели мiжнародний симпозiум «Свiт у ХХІ столiттi:
спiвпраця, партнерство, дiалог».
Програма симпозiуму охоплювала три
основнi доповiдi та три дискусiї за
«круглим столом».
У заходi взяли участь представники усiх 19 країн –
членiв НАТО та 26 країн – учасниць програми
«Партнерство заради миру», а також промисловцi,
лiдери громадських органiзацiй та iншi чiльнi
цивiльнi та вiйськовi посадовi особи України. На
симпозiумi обговорили такi питання, як вплив

глобалiзацiї на економiку та безпеку, виклики у галузi
регiональної безпеки та змiни у середовищi безпеки за
часiв iнформацiйної доби. Генеральний секретар
НАТО виступив з промовою «Україна – НАТО : пошук
правильних рiшень на ХХІ столiття», яку ми
публiкуємо у цьому випуску «Новин НАТО».
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Осiнь 2001 року

Осiнь 2001 року
та втручанням, яке також обходиться дорого. Брак

Разом ми можемо опанувати полiтичну волю та

Україна – НАТО:

природних ресурсiв стане навiть серйознiшою

вiйськовi ресурси, необхiднi для виконання цiєї мiсiї.

проблемою i може мати складнi економiчнi,

Ми повiльно наближаємо цей регiон до справжнього

полiтичнi, а можливо, i вiйськовi наслiдки. До того ж

миру. Ми вирiшили не стояти осторонь, не бути

пошук правильних
рiшень
на ХХІ столiття

економiчнi спади, екологiчнi катастрофи або регiо-

байдужими. І нинi, коли Слободан Мiлошевич очiкує

нальнi конфлiкти можуть обернутися на новий жах.

суду в Гаазi, ми ще раз переконалися, що зробили

Тож чи готовi ми впоратися iз цими проблемами?
Чи зробили ми правильний вибiр, щоб бути
готовими до ХХІ столiття?

Київ, 5 липня 2001 року

правильного вибору. Це одна з дванадцяти iнiцiатив,
розроблених у рамках Спiльної робочої групи

ухваленi. Принципи демократiї та ринкової еконо-

Україна – НАТО з питань оборонної реформи.

мiки закрiпилися практично в усiх країнах Європи.

Так само, як i пiд час семiнару, що має вiдбутися

основнi

iнституцiї

обрали

полiтику

наступного тижня, на ньому розглядатимуться

спiвпрацi та допомоги своїм сусiдам рiзними

можливостi досягнення бiльшої оперативностi

шляхами, пропонуючи рiзнi форми партнерства та

нашого партнерства, а також вивчатиметься досвiд,

вiдкриваючи перспективу членства. І всi країни, як

отриманий нами дотепер у рамках спiвробiтництва

країни-члени, так i країни-партнери, висловлюються

за програмою ПЗМ.

у тому самому руслi: слiд iти до вищого ступеня
партнерства та iнтеграцiї.
Ми всi розумiємо, що проблеми ХХІ столiття
впоратися з ними самотужки, в iзоляцiї.

анi та панове !

Тема

цього семiнару, який НАТО проводить у

рамках ПЗМ, звучить так: «Свiт у ХХІ столiттi». Це

Той факт, що у семiнарi беруть участь представники країн НАТО та країн – учасниць ПЗМ, вже

надто складнi, щоб будь-яка одна країна могла

П

Сьогоднiшнiй симпозiум є ще одним прикладом

Я вiрю, що чимало правильних рiшень були таки

Нашi

Промова Генерального секретаря НАТО на мiжнародному
симпозiумi, органiзованому Верховним командуванням
ОЗС НАТО на Атлантицi

правильний вибiр.

сам по собi є промовистим. Це живе свiдчення того,
як працює нова партнерська Європа.
Проте не будемо обманювати себе, начебто тепер

що вони можуть допомогти нам зосередити увагу на

Свiдченням такого мiцного прагнення партнер-

ми готовi до ХХІ столiття. Адже для того, щоб

тому, що має бути зроблене сьогоднi та впоратися iз

ства для усiх нас є Балкани. НАТО та країни-

впоратися iз майбутнiми викликами, недостатньо

проблемами, що можуть виникнути завтра.

партнери, серед них i Україна, беруть участь у цих

мати

безпрецедентних зусиллях.

полiтику. Успiхи у закордоннiй полiтицi не усувають

далекоглядну

закордонну

та

безпекову

досить честолюбна тема, оскiльки вона потребує,

Якими будуть нашi проблеми завтра? Зовсiм

щоб ми замислилися над майбутнiм – далеким

iншими порiвняно з тими, якi ми мали у недале-

У Боснiї та Косовi солдати iз понад 40 країн щодня

необхiдностi запровадження ефективної внут-

майбутнiм. Врештi-решт, ХХІ столiття лише розпо-

кому минулому. У ХХІ столiттi назва гри –

ризикують своїм життям, щоб таким чином створити

рiшньої полiтики з двох причин. По-перше, тому що

чалося, попереду ще 99 рокiв.

глобалiзацiя. Люди та iдеї не будуть тепер

пiдгрунтя для такого миру в регiонi, який три-

стабiльне внутрiшньополiтичне середовище та

Проте прогнозувати майбутнє – небезпечне

обмежуватися географiчною територiєю, зовсiм

матиметься без сторонньої допомоги. Зробивши

мiцна економiка є необхiдними передумовами

заняття. Одна американська газета якось повiдомила

навпаки. Глобалiзацiя сприятиме вiльному пересу-

майбутнє Балкан нашою безпосередньою та нагаль-

iснування будь-якої здорової нацiї та будь-якої вдалої

своїх читачiв про закриття колонки гороскопiв «у

ванню людей та iдей через кордони та континенти.

ною турботою, ми взяли на себе великий тягар та

закордонної полiтики. По-друге, у спiльнотi країн,

зв’язку з непередбачуваними обставинами». У сферi

І хоча, безумовно, завдяки глобалiзацiї нашi

велику вiдповiдальнiсть. І ми можемо впоратися iз

що стають дедалi бiльше взаємозалежними, такi

полiтики прогнози також пов’язанi з ризиком. Якою

суспiльства стають заможнiшими, вона водночас

цiєю проблемою, адже ми робимо це разом.

стандарти, як демократiя та повага до прав людини, є

була б наша реакцiя, якби 15 рокiв тому хтось

робить їх уразливiшими.

передбачив розпад Радянського Союзу та появу

Швидке поширення технологiй та iнформацiї

Я переконаний, що така сама логiка нашої ролi

так само важливими, як i договори про контроль над

буде домiнувати у врегулюваннi нинiшньої кризи у

озброєннями та угоди щодо кордонiв. Полiтичний,

1

суверенної та незалежної України? Ми, напевно б,

вiдкриває принципово новi методи виробництва –

колишнiй Югославськiй Республiцi Македонiї . Наша

економiчний або соцiальний застiй неминуче веде

вiдкинули такий прогноз як цiлком нереалiстичний,

звiдси економiчне процвiтання, – але також може

позицiя є чiткою: НАТО готове допомогти роз-

до iзоляцiї, якщо не гiрше.

як абсолютне безглуздя. Але все ж цi подiї вiдбулися i

зрости кiлькiсть країн, що розробляють зброю

зброїти повстанцiв за умови виконання певних

Розпад Радянського Союзу та Югославiї – надто

стали кроком до стабiльнiшої та безпечнiшої Європи.

масового знищення.

вимог. Ми не залишимо країну-партнера у скрутному

промовистi приклади, щоб їх можна було iгнорувати.

становищi. У цьому, врештi-решт, полягає сутнiсть

Обидвi держави були знищенi через небажання

партнерства.

здiйснити внутрiшню реформу.

Отже, навiть якщо робити прогнози – складна рiч,

Регiональнi конфлiкти змушують нас зробити

ми не повиннi боятися час вiд часу їх робити. Тому

суворий вибiр мiж байдужiстю, яка дорого коштує,

4

1 Туреччина визнає конституцiйну назву – Республiка Македонiя.
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