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Поглиблення
Особливого
партнерства
країна та НАТО нинi розглядають можливостi подальшого
поглиблення та розширення їхнього партнерства,
"рунтуючись на положеннях дiючої Хартiї про Особливе
партнерство, яку було пiдписано п’ять рокiв тому, 9 липня
1997 року у Мадридi i яка донинi залишається основоположним
документом, що регламентує партнерство мiж сторонами.
Полiтичнi повноваження стосовно втiлення цiєї iнiцiативи
були сформульованi пiд час засiдання Комiсiї Україна – НАТО
(КУН) на рiвнi мiнiстрiв закордонних справ, яке вiдбулося
15 травня 2002 року у Рейк’явiку (Ісландiя). На засiданнi сторони
пiдкреслили своє прагнення пiднести вiдносини мiж Україною
та НАТО на якiсно новий рiвень, зокрема шляхом активiзацiї
консультацiй з полiтичних, економiчних та оборонних питань.
У зв’язку з цим мiнiстри доручили послам найближчим часом
проаналiзувати та розробити механiзми запровадження
iнiцiативи, спрямованої на поглиблення партнерських вiдносин.
Вiдтодi розпочалася робота над виробленням проекту плану
дiй, спрямованого на чiтке визначення стратегiчних цiлей та
прiоритетiв України вiдповiдно до її прагнення цiлком iнтегруватися до євро-атлантичних структур безпеки. Цей документ
має також виробити стратегiчнi напрями поточної
та майбутньої спiвпрацi у рамках Хартiї.
Виступаючи у Києвi з нагоди п’ятирiччя пiдписання Хартiї
про Особливе партнерство мiж Україною та НАТО (далi
докладнiше), Генеральний секретар лорд Робертсон заявив:
“НАТО готове пiти настiльки далеко у вiдносинах з Україною,
наскiльки Україна виявиться спроможною втiлювати структурнi
змiни та реформи, необхiднi для розбудови бiльш тiсних
вiдносин з НАТО’’. З iншого боку, вiн наголосив на тому, що цей
процес буде тривалим i потребуватиме рiшучостi, вiдданостi та
копiткої роботи усiх сторiн, а особливо — української.
Робота над розробленням шляхiв поглиблення Особливого
партнерства триває. Проте цiлком зрозумiло, що поточний
дiалог мiж Україною та НАТО був дещо затьмарений сильною
стурбованiстю союзникiв по НАТО, викликаною нещодавнiми
повiдомленнями про можливий дозвiл найвищого керiвництва
України передати Іраку радарнi системи “Кольчуга” в обхiд
санкцiй ООН.

У

Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон та Мiнiстр
закордонних справ України Анатолiй Зленко проводять пресконференцiю пiсля завершення засiдання Комiсiї Україна – НАТО
у Рейк’явiку, 15 травня 2002 року

Вiд редактора
Мене щойно було призначено редактором “Новин НАТО”,
i я намагатимуся сприяти розвитковi вiдносин мiж Україною та НАТО
у їх рiзних проявах та докладатиму зусиль для усебiчного висвiтлення
в Українi ключових питань порядку денного Альянсу.
У зв’язку iз передачею посади редактора виникла певна
затримка у випуску “Новин” у 2002 роцi, отже цього року замiсть
чотирьох, як ранiше, буде видано лише три випуски. Однак
наступний номер, присвячений пiдсумкам листопадового
Празького самiту НАТО, буде розширеним. Ми також працюємо
над виробленням нового дизайну “Новин НАТО” та наповненням
публiкацiй новим змiстом. Читачi зможуть побачити плоди наших
зусиль уже у наступному випуску. До того ж на додаток до
друкованої версiї ми розглядаємо можливiсть видання
електронної версiї публiкацiй для розповсюдження електронною
поштою.

Вiкi Нiльсен
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Урочистостi з нагоди
п’ятирiччя партнерства
перiод з 8 до 10 липня ц. р. в Українi вiдбулися урочистостi
на ознаменування п’ятирiччя пiдписання Хартiї про
Особливе партнерство мiж Україною та НАТО – документа, який
заклав основу широкомасштабної полiтичної, вiйськової
та цивiльної спiвпрацi мiж сторонами.

У

Вiзит послiв країн – членiв
НАТО в Україну
липня ц. р. Генеральний секретар НАТО та посли 19 країн –
членiв Альянсу вiдвiдали Україну, щоб взяти участь у
спецiальному засiданнi Комiсiї Україна – НАТО на
ознаменування п’ятої рiчницi пiдписання Хартiї про Особливе
партнерство мiж Україною та НАТО. Це було друге засiдання
КУН, яке проходило в Українi. Перше таке засiдання було
проведене у березнi 2000 року.
Посли країн – членiв НАТО та Мiнiстр закордонних справ
України Анатолiй Зленко проаналiзували здобутки перших
п’яти рокiв партнерства й оцiнили перебiг виконання завдання
щодо розробки плану поглиблення й розширення партнерства
мiж Україною та НАТО вiдповiдно до рiшення, ухваленого пiд
час травневого засiдання КУН на рiвнi мiнiстрiв закордонних
справ у Рейк’явiку. Серед галузей, у яких сторони домовилися
поглибити спiвробiтництво, — полiтичний дiалог мiж
Україною та НАТО, який продовжує розвиватися, практична
спiвпраця у галузi оборонної реформи, заходи, пов’язанi з
економiкою, спiвпраця з питань охорони кордонiв, питання,
пов’язанi iз озброєннями, планування на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного характеру й наукова
дiяльнiсть.

9

Генеральний секретар НАТО, посли 19 країн – членiв Альянсу та
Мiнiстр закордонних справ України Анатолiй Зленко оцiнюють
здобутки перших п’яти рокiв спiвпрацi мiж Україною й НАТО
пiд час спецiального засiдання КУН, 9 липня 2002 року, Київ

Виступаючи пiсля засiдання Комiсiї, лорд Робертсон зазначив:
“У рамках засiдання ми мали змогу висвiтлити нашi досягнення, а
їх чимало, i вони охоплюють рiзнi галузi. Але ми також окреслили
певнi перешкоди на шляху поглиблення спiвпрацi, що наразi
iснують, та визначили можливостi для розвитку нових або
змiцнення вже iснуючих аспектiв стратегiчно важливого
партнерства мiж Україною та НАТО’’.
Пiд час свого перебування у Києвi Генеральний секретар
та посли країн – членiв НАТО зустрiлися з Президентом
Леонiдом Кучмою, депутатами Верховної Ради, секретарем Ради
нацiональної безпеки й оборони Євгеном Марчуком та взяли
участь у мiжнароднiй конференцiї з нагоди п’ятирiччя
започаткування вiдносин мiж Україною й НАТО.
А 10 липня, перш нiж повернутися до Брюсселя, посли взяли
участь в обговореннях за круглим столом, якi проходили у
Харковi, Донецьку та Львовi i були присвяченi рiзним аспектам
ролi України на євро-атлантичному просторi.

Лорд Робертсон: Найскладнiше належить зробити Українi
иступаючи на мiжнароднiй конференцiї “Україна – НАТО:
основнi здобутки та перспективи взаємовiдносин”, яка
проходила у Києвi 9 липня ц. р., лорд Робертсон присвятив
свою промову цiй важливiй рiчницi. Вiн дав позитивну оцiнку
перших п’яти рокiв партнерства, визнавши також iснування
проблем, якi належить розв’язати спiльними зусиллями України
та країн – членiв НАТО, щоб створити "рунт для поглиблення
спiвпрацi.
Генеральний секретар наголосив на стратегiчному значеннi
вiдносин мiж Україною та НАТО для євро-атлантичної безпеки
i знову пiдтвердив незмiнну пiдтримку Альянсом стабiльної,
незалежної та демократичної України. Пiдсумовуючи зроблене
за п’ять рокiв, одним iз основних здобуткiв лорд Робертсон
назвав створення форуму для вiдкритого, прозорого дiалогу мiж
сторонами, завдяки якому Україна i НАТО перейшли вiд

В
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офiцiйних декларацiй на найвищому рiвнi до вiдвертого, iнодi
гострого обмiну думками. Такi дискусiї, — вiв далi Генеральний
секретар, — слiд розглядати радше як ознаку конструктивного
партнерства, нiж привiд для занепокоєння.
Щодо вiйськової та оборонної галузей, лорд Робертсон
вiдзначив суттєвий успiх, якого було досягнуто пiд керiвництвом
Спiльної робочої групи з питань оборонної реформи, яка має на
метi сприяти полiпшенню прозоростi оборонного планування
та укладання бюджетiв, а також встановленню демократичного
контролю над Збройними силами України. Переваги вiйськового спiвробiтництва, спрямованого на вдосконалення
оперативної сумiсностi вiйськових сил України та країн НАТО,
даються взнаки щодня. Про них свiдчить, зокрема, успiшна
участь українських миротворчих контингентiв в операцiях
з пiдтримання миру пiд проводом НАТО на Балканах.
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Лорд Робертсон не обминув увагою i практичної користi, яка є
наслiдком взаємодiї у галузi планування на випадок надзвичайних
ситуацiй цивiльного характеру – галузi, у якiй основну увагу нинi
придiлено розвитковi регiональної спiвпрацi з питань лiквiдацiї
наслiдкiв стихiйних лих, а також у науковiй галузi, яка охоплює,
зокрема, такi питання, як вплив оборонної дiяльностi на довкiлля
та подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи.
Генеральний секретар НАТО також високо оцiнив прояв
солiдарностi з боку України пiсля терористичних актiв
11 вересня 2001 року проти Сполучених Штатiв Америки та
висловив вдячнiсть за негайно наданий доступ до повiтряного
простору України для перельоту лiтакiв країн-союзниць, якi
брали участь у повiтрянiй операцiї на територiї Афганiстану,
а також надання Києвом транспортних лiтакiв для здiйснення
перевезення вiйськ країн Альянсу на мiсце проведення операцiї.
Зазираючи у майбутнє, лорд Робертсон заявив, що хоча
рiвень спiвпрацi, досягнутий протягом п’яти рокiв партнерства,
свiдчить про мiцний фундамент, "рунтуючись на якому
вiдносини Україна – НАТО можуть i надалi поглиблюватися,
багато чого залишається зробити: слiд врегулювати низку
важливих питань, перш нiж партнерство сягне нового рiвня.
Вiн наголосив на тому, що українськi цивiльнi та вiйськовi
установи мають перебрати на себе вiдповiдальнiсть та стати
реальними учасниками програм спiвробiтництва. А для того,
щоб партнерство запрацювало у повну силу, потрiбне розумiння

наших спiльних завдань на усiх рiвнях, що, у свою чергу, має
привести до справедливого розподiлу вiдповiдальностi
та запровадження нових механiзмiв управлiння.
Реформа сектора безпеки повинна i надалi залишатися
ключовим елементом загальних полiтичних та економiчних
перетворень у країнi. Визнавши, що така реформа, яка передбачає
втрату робочих мiсць, закриття вiйськових баз та потребу
у знищеннi надлишкового вiйськового обладнання, може мати
болiснi наслiдки, лорд Робертсон нагадав про низку проектiв, якi
нинi запроваджуються в Українi за сприяння НАТО i мають на метi
пом’якшити негативнi наслiдки оборонної реформи, та наголосив,
що НАТО готове i надалi пiдтримувати Україну в її зусиллях у галузi
оборонної реформи, надаючи необхiдну допомогу та консультацiї.
Генеральний секретар також наголосив, що усi країни –
члени НАТО прагнуть поглиблювати вiдносини з Україною
у майбутньому. НАТО готове пiти настiльки далеко у вiдносинах
з Україною, наскiльки сама Україна готова здiйснювати необхiднi
структурнi змiни та запроваджувати реформи, якi мають
наблизити її до НАТО. Проте вiн зауважив, що пiдготовка до
можливого вступу країни до Альянсу буде тривалим процесом
i потребуватиме рiшучостi, вiдданостi та копiткої роботи обох
сторiн, а особливо – української. «Найскладнiше завдання
належить виконати самiй Українi. Україна — вiльна та суверенна
держава, вiдповiдальний гравець на свiтовiй аренi, отже повинна
сама визначати своє майбутнє».

Вiд мiн до дитячих
iграшок
ротягом найближчих 12 мiсяцiв майже 400 000 одиниць
протипiхотних мiн, що становить близько 7% загальних
арсеналiв України, будуть знищенi, а їхнi пластиковi корпуси
переробленi на дитячi iграшки. Це стало можливим завдяки
спiльному проекту України та НАТО щодо знищення
протипiхотних мiн, який нинi запроваджується у Донецьку i який
був офiцiйно вiдкритий 10 липня ц. р. Донецький завод хiмiчних
виробiв був модернiзований з метою забезпечення вiдповiдностi
процесу знищення мiн мiжнародним стандартам безпеки.
Завдяки здiйсненню iнвестицiй у модернiзацiю, завод зможе
брати участь у подiбних проектах у майбутньому.
Цей проект – перший подiбного характеру в Українi –
проводиться у рамках дiяльностi Цiльового фонду, який був
створений у листопадi 2000 року за програмою “Партнерство
заради миру” з метою надання допомоги країнам – партнерам
НАТО стосовно здiйснення безпечного знищення надлишкових
арсеналiв зброї та боєприпасiв, щоб сприяти виконанню цими
країнами їхнiх зобов’язань згiдно iз Оттавською конвенцiєю
щодо заборони застосування, накопичення, виробництва та
передачi протипiхотних мiн та їх знищення. Проект
фiнансується Канадою, Нiдерландами, Польщею та Угорщиною.
Втiлення проекту покладене на Агенцiю НАТО з питань
постачання та забезпечення (НАМСА) у спiвпрацi з українським
пiдприємством “Спiвдружнiсть’’.

П

Лорд Робертсон: “Даний проект є конкретним прикладом нашої
практичної спiвпрацi у галузi оборонної реформи та наших
спiльних зусиль позбутися спадщини холодної вiйни”
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НОВИНИ ВІДНОСИН УКРАЇНА – НАТО
На шляху до створення потужної
системи подолання наслiдкiв повеней

Церемонiя пiдписання угоди про механiзми застосування
українських вiйськових сил та засобiв у рамках проведення
навчань та операцiй НАТО, Київ, 9 липня 2002 року

Надання Альянсу доступу
до вiйськових сил та засобiв України
9 липня ц. р. у Києвi був пiдписаний Меморандум про Взаєморозумiння стосовно пiдтримки країни, яка приймає.
З боку України документ пiдписав заступник Мiнiстра оборони
України Вiктор Банних, а з боку НАТО — заступник Верховного
головнокомандувача ОЗС НАТО у Європi адмiрал Ян Форбс.
В угодi визначено механiзми застосування українських
вiйськових сил та засобiв пiд час операцiй та навчань НАТО.
Нинi тривають переговори мiж Мiнiстерством оборони
України та командуванням ОЗС НАТО на Атлантицi щодо
можливостi пiдписання угоди, яка вiдкрила б шлях для
застосування силами НАТО української стратегiчної авiацiї.

Угода з безпеки
Угода з безпеки мiж Україною та НАТО, яка визначає
механiзми передачi та захисту таємної iнформацiї, була
ратифiкована Верховною Радою України 12 вересня ц. р.
та пiдписана Президентом Леонiдом Кучмою 2 жовтня ц. р. Цей
документ значною мiрою полегшить дiяльнiсть Спiльної робочої
групи з питань оборонної реформи та сприятиме розширенню
спiвробiтництва у рамках програми “Партнерство заради миру”.

Влiтку цього року успiшно завершився перший оцiночний
етап спiльного пiлотного проекту України та НАТО,
спрямованого на полiпшення системи запобiгання повеням та
лiквiдацiї їх наслiдкiв в українському Закарпаттi – регiонi, який
регулярно потерпає вiд повеней.
Звiт, складений спецiальною групою, до якої входили 40 мiжнародних фахiвцiв iз 12 країн, та представлений Вищому комiтету
НАТО з питань планування на випадок надзвичайних ситуацiй
цивiльного характеру 25 червня ц. р., охоплює такi аспекти,
як вiдомостi про географiчнi властивостi мiсцевостi у планi
зменшення вiрогiдностi повеней, гiдрометеорологiчнi данi,
спостереження за повенями та їх прогнозування, лiквiдацiя
наслiдкiв та реагування на надзвичайну ситуацiю, що виникає
внаслiдок повенi. Рекомендацiї, викладенi у звiтi, будуть запроваджуватися у життя пiд час другого етапу проекту, результатом
якого має стати створення в Українi та сусiднiх країнах потужної
системи боротьби з повенями.

Програма навчань у Яворовi
У перiод з 7 до 18 жовтня ц. р. вiйськовослужбовцi з 12 країн – членiв
НАТО та шести країн-партнерiв взяли участь у навчаннях iз операцiй з
пiдтримання миру “Спiльне випробування – 2002”, що проходили у
Яворiвському навчальному центрi. Навчання були органiзованi
Об’єднаним командуванням “Пiвденний Схiд”, що базується в Ізмiрi,
Туреччина. У рамках навчань, спрямованих на вдосконалення
оперативної сумiсностi вiйськ та сприяння полiпшенню обiзнаностi
вiйськовослужбовцiв iз процедурами розгортань, органiзацiї,
застосування та згортання багатонацiонального пiдроздiлу, мобiльнi
пiдроздiли сухопутних вiйськ країн – членiв НАТО та країн-партнерiв
здiйснювали взаємодiю зi штабами та пiдроздiлами iнших країн.
Яворiвський навчальний центр є одним iз семи офiцiйно
визнаних тренувальних центрiв у рамках програми НАТО
“Партнерство заради миру”. У таких центрах проводяться курси
та спiльнi маневри вiйськових пiдроздiлiв країн НАТО та країнпартнерiв. Іншi шiсть центрiв знаходяться в Австрiї, Словенiї,
Швецiї, Швейцарiї, Туреччинi та Румунiї.

Черговий вiзит до Ялти

Український призер

28 жовтня ц. р. у Лiвадiйському палацi – мiсцi проведення
iсторичної Ялтинської конференцiї 11 лютого 1945 року –
вiдбулося засiдання Спiльної робочої групи з питань оборонної
реформи на найвищому рiвнi. Спiвробiтники штаб-квартири
НАТО та представники країн – членiв НАТО прибули до Криму,
щоб взяти участь у засiданнi пiд головуванням заступника
Генерального секретаря НАТО з питань оборонного планування
та операцiй та заступника Мiнiстра оборони України. У зустрiчi
також взяв участь заступник секретаря Ради нацiональної
безпеки та оборони України.

Український науковець став одним iз трьох призерiв першої
премiї НАТО за партнерство у галузi науки. Премiю присуджено
Артему Халатову з Інституту iнженерної термофiзики Академiї наук
України та його колегам О. П. Козлову з Росiї та Нiку Сайрiду
з Великої Британiї за їхню роботу над розробкою iнновацiйних
технологiй охолодження газотурбiнних двигунiв.
Очiкується, що завдяки застосуванню цих новiтнiх вдосконалених технологiй охолодження у реактивних двигунах наступного
поколiння вдасться забезпечити бiльш рацiональну температуру їх
роботи, що приведе до економiї палива, збiльшення дальностi
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Семiнар з питань оборонної реформи
Мiжнародний семiнар, проведений у Києвi 17 жовтня ц. р. Центром конверсiї армiї та роззброєння за сприяння Центру iнформацiї
та документацiї НАТО в Українi, був присвячений такiй темi: “Шлях
України до реформи сектора безпеки через спiвпрацю з НАТО”.

Круглий стiл на високому рiвнi
1 жовтня ц. р. Центр iнформацiї та документацiї НАТО провiв
у Києвi круглий стiл за участi представникiв провiдних
громадських органiзацiй України. У рамках заходу Президент
Комiтету США з питань НАТО пан Брюс Джексон виступив
iз презентацiєю “Розвиток демократiї пiсля зустрiчi у Празi”.

Український призер премiї НАТО за партнерство у галузi науки
Артем Халатов: “Це надзвичайно важливо, що сьогоднi НАТО
та країни-партнери спiвпрацюють заради миру та стабiльностi
у свiтi. Така наукова спiвпраця значно краща за вiйськове
суперництво i може принести вiдчутнi переваги усiм сторонам”.

польотiв, вдосконалення експлуатацiйних властивостей, зменшення витрат та полiпшення обслуговування як цивiльних, так
i вiйськових лiтакiв. Грант на проведення даного проекту був
видiлений у рамках Наукової програми НАТО у 1998 роцi. Завдяки
такiй пiдтримцi науковцi, якi до того працювали над розробкою цих
технологiй окремо, мали змогу поєднати свої зусилля.
24 жовтня ц. р. у штаб-квартирi НАТО була проведена
спецiальна церемонiя, пiд час якої Генеральний секретар НАТО
лорд Робертсон вручив премiю переможцям. Кожному з трьох
науковцiв було вручено спецiально розроблений пам’ятний
сувенiр, а також грошовий приз у розмiрi 10 000 євро, який
призначається для продовження роботи над проектом.

Роль регiональних засобiв
масової iнформацiї
У семiнарi на тему “Розвиток партнерства Україна – НАТО:
роль регiональних засобiв масової iнформацiї”, який проходив
у Києвi 25 та 26 вересня ц. р., взяли участь журналiсти з регiонiв
України. Захiд “Демократiя та розвиток”, органiзований за
сприяння Центру iнформацiї та документацiї НАТО в Українi,
був проведений Центром полiтичних iнформацiйних
технологiй.

Обговорення вiдносин Україна – НАТО
в Криму

Шiсть українських журналiстiв взяли участь у прес-турi до
Польщi, який проходив з 13 до 16 жовтня ц. р. i був органiзований
Центром iнформацiї та документацiї НАТО в Українi. Програму
вiзиту було розроблено у спiвпрацi з Мiнiстерствами оборони та
закордонних справ Польщi. Захiд дав змогу розповiсти українськiй
громадськостi про досвiд Польщi як нового члена Альянсу
стосовно запровадження полiтичної та вiйськової реформ.

На початку жовтня в Криму за сприяння Центру iнформацiї
та документацiї НАТО в Українi вiдбулися два семiнари,
присвяченi вiдносинам мiж Україною та НАТО.
Перший захiд пiд назвою “Вiдносини Україна – НАТО
напередоднi Празького самiту: новi перспективи безпеки”, вiдбувся
у Сiмферополi 3 жовтня ц. р. i був органiзований фундацiєю
«Європа XXI». В обговореннях перспектив розвитку Особливого
партнерства мiж Україною та НАТО взяли участь фахiвцi з України
та країн – членiв НАТО, а також 40 кримських журналiстiв.
Другий семiнар, органiзований асоцiацiєю «Україна з Європою»,
вiдбувся наступного дня у Севастополi i був присвячений такiй темi:
“Роль України у європейськiй безпецi: новi виклики”. У рамках
заходу українськi експерти, представники НАТО та посли країн –
членiв НАТО в Українi мали змогу обмiнятися думками
з мiсцевими посадовцями, журналiстами та науковцями.

Популяризацiя iдеї
євро-атлантичної iнтеграцiї

Інформування громадськостi та
стратегiя вiдносин з пресою

Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї
України органiзовує низку заходiв у регiонах України з метою
полiпшення обiзнаностi населення iз проголошеною Україною
полiтикою євро-атлантичної iнтеграцiї. Директор Центру
iнформацiї та документацiї НАТО в Українi Мiшель Дюре був
запрошений взяти участь в одному з таких заходiв, що проходив
у Днiпропетровську 18 жовтня, та iншому – у Львовi 25 жовтня.

7 та 8 жовтня ц.р. у штаб-квартирi НАТО проходив дводенний
семiнар з питань стратегiй зв’язкiв з громадськiстю, до участi
у якому були запрошенi дванадцять українських посадовцiв.
Захiд мав на метi сприяти обмiновi знаннями та досвiдом,
набутим обома сторонами у галузi розробки та втiлення
стратегiй iнформування громадськостi та зв’язкiв з пресою,
а також застосування iнструментiв iнформацiйних кампанiй.

Прес-тур українських журналiстiв
до Польщi
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАТО

Шлях до Праги
льянс iнтенсивно готується до самiту на рiвнi глав держав
та урядiв, який проходитиме у Празi 21 та
22 листопада ц. р. Окрiм ухвалення рiшення щодо того, якi
з дев’яти країн-кандидатiв будуть запрошенi розпочати процес
вступу до Альянсу, на порядку денному будуть два основних
питання, а саме: вдосконалення потенцiалу НАТО та
пiдвищення ефективностi заходiв Альянсу iз боротьби
з тероризмом.
У планi вiйськового потенцiалу пiд час червневого
засiдання на рiвнi мiнiстрiв оборони, яке проходило
у Брюсселi, країни—члени Альянсу зобов’язалися виробити
до Празького самiту бiльш цiлеспрямований пiдхiд до
завдання вдосконалити вiйськовий потенцiал країн НАТО.
Нова iнiцiатива у галузi потенцiалу має "рунтуватися на обмеженому колi необхiдних спроможностей, якi мають вагоме
значення для усього спектра завдань Альянсу. Передбачається
також необхiднiсть полiпшення заходiв iз боротьби
з тероризмом.
Таке рiшення було ухвалене у контекстi терористичних
актiв 11 вересня 2001 року проти Сполучених Штатiв Америки
та подальшої антитерористичної операцiї пiд проводом США
на територiї Афганiстану, яка виявила недолiки оборонного
потенцiалу союзникiв США по НАТО, якi й досi не вдалося
виправити, а також у свiтлi незадовiльного прогресу стосовно
запровадження Інiцiативи щодо полiпшення оборонного
потенцiалу вiд 1999 року. З огляду на змiни у середовищi
безпеки та асиметричнi загрози, завдання щодо адаптацiї та
модернiзацiї збройних сил країн НАТО стало нагальним, як
нiколи. НАТО повинно бути здатним оперативно здiйснювати
польовi розгортання сил у будь-який час за потребою,
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здiйснювати тилове забезпечення операцiй, скiльки б вони не
тривали, та досягати поставленої мети у найефективнiший
спосiб, водночас роблячи усе можливе, аби запобiгти
ненавмисному ушкодженню некомбатантiв.
Ця нова iнiцiатива має бути пiдкрiплена конкретними
зобов’язаннями з боку нацiональних урядiв i повинна
передбачати чiткi термiни та здiйснення контролю за її
виконанням на найвищому рiвнi. Розглядатимуться можливостi рацiонального подолання недолiкiв у галузi оборонного
потенцiалу. Це, зокрема, потенцiйна можливiсть об’єднання
вiйськових сил та засобiв, полiпшення подальшої вiйськової
спецiалiзацiї окремих країн – членiв Альянсу, вироблення
спiльного пiдходу до питань придбання вiйськового
обладнання, а також механiзми спiльного або багатонацiонального фiнансування.
Лiдери країн – членiв Альянсу розглядатимуть
пропозицiї щодо створення сил швидкого реагування НАТО
вiдповiдно до пропозицiї, яку висунув Мiнiстр оборони США
Дональд Рамсфельд пiд час неформальної зустрiчi з
колегами з iнших країн – членiв НАТО у Варшавi 24 та
25 вересня ц. р.
Серед заходiв, спрямованих на полiпшення ефективностi
протистояння тероризму, передбачається ухвалення
вiйськової концепцiї захисту вiд тероризму, яка, можливо,
потребуватиме здiйснення додаткової адаптацiї вiйськових
структур та потенцiалу. До того ж очiкується, що лiдери країн –
членiв Альянсу оцiнять пiдсумки проведення всеосяжного та
усебiчного аналiзу командних механiзмiв НАТО з метою
забезпечення їх вiдповiдностi сучасним вимогам у галузi
безпеки.
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Нова сторiнка у вiдносинах мiж НАТО та Росiєю
iд час самiту Росiя – НАТО, який проходив у Римi
28 травня ц. р., глави держав та урядiв країн – членiв
НАТО та Росiї ухвалили рiшення щодо створення Ради
Росiя – НАТО (РРН), вiдкривши нову сторiнку
у вiдносинах мiж сторонами. Участь у дiяльностi цього
безпрецедентного органу беруть представники 19 країн –
членiв НАТО та Росiї. Дiяльнiсть Ради спрямовано на
визначення та втiлення в життя можливостей для
спiльних дiй у форматi «двадцятки». Це рiшення,
пiдштовхнуте подiями 11 вересня 2001 року, стало
свiдченням рiшучостi обох сторiн активiзувати
спiвпрацю на засадах рiвноправного партнерства
у галузях, що становлять спiльний iнтерес, та разом
протистояти спiльним загрозам та викликам у галузi
безпеки.
В основу Римської декларацiї покладенi принципи
та цiлi, окресленi в Основоположному актi iз взаємних
вiдносин, спiвпрацi та безпеки мiж Росiєю та НАТО вiд
1997 року. РРН була утворена як механiзм для проведення
консультацiй, досягнення консенсусу, здiйснення спiвпрацi,
ухвалення спiльних рiшень та запровадження спiльних дiй.
У рамках Ради окремi країни – члени Альянсу та Росiя
взаємодiятимуть на засадах рiвноправних партнерiв
з широкого кола питань безпеки на євро-атлантичному
просторi, у яких сторони обопiльно заiнтересованi.
Вiдмiннiстю нової Ради, що стала наступницею Постiйної
спiльної ради Росiя – НАТО (ПСР), створеної вiдповiдно до
Основоположного акта, є той факт, що вона функцiонує за
принципом досягнення консенсусу, в той час, як ранiше
позицiї з усiх питань узгоджувалися усiма країнами – членами
Альянсу до початку обговорень з Росiєю.
Роботу у рамках РРН зосереджено на усiх аспектах, що
становлять спiльну заiнтересованiсть сторiн, як визначено в
Основоположному актi. Нинi спiвпраця є особливо активною
з таких ключових питань, як боротьба з тероризмом,
врегулювання криз, запобiгання поширенню зброї масового
знищення, контроль над озброєннями та заходи зi змiцнення
довiри, протиракетна оборона на театрi, пошуково-рятувальнi
операцiї на морi, безпосередня вiйськова спiвпраця та
взаємодiя на випадок надзвичайних ситуацiй цивiльного
характеру. У майбутньому визначатимуться додатковi напрями
спiвпрацi мiж сторонами.
Поглиблена спiвпраця вже принесла першi плоди. Так,
наприклад, 10 жовтня ц. р. в Оборонному коледжi НАТО у Римi
була проведена спiльна конференцiя Росiї та НАТО з питань
оборонної реформи. У контекстi свiтових зусиль,
спрямованих на боротьбу з тероризмом, на грудень
заплановано проведення конференцiї за сприяння НАТО та
Мiнiстерства оборони Росiї, яку буде присвячено ролi
вiйськових пiд час проведення антитерористичних операцiй i

П

Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон та Прем’єр-мiнiстр
Італiї Сiльвiо Берлусконi, який представляє країну, що приймає
зустрiч, вiтають Президента Володимира Путiна, який прибув
на самiт Росiя – НАТО. Рим, 28 травня 2002 року

яка стане продовженням iншої конференцiї, що вiдбулася
ранiше, у лютому ц. р. у Римi. Росiя та НАТО також розробили
спiльний аналiз терористичних загроз на євро-атлантичному
просторi.
З часу проведення самiту у штаб-квартирi НАТО ледь не
щодня проходили засiдання новоутвореного органу, щоб
перевтiлити полiтичне значення Римської декларацiї
у практичну спiвпрацю, а також визначити правила та
механiзми функцiонування нової структури. Враховуючи
полiтичну волю, виявлену на усiх рiвнях, перспективи справдi
якiсно нових вiдносин мiж Росiєю та НАТО виглядають досить
оптимiстично.

Подовження термiну операцiї
“Янтарна лисиця”
вiдповiдь на звернення Президента колишньої Югославської Республiки Македонiя* Бориса Трайковського
11 жовтня ц. р. Пiвнiчноатлантична рада НАТО ухвалила
рiшення стосовно подовження термiну проведення операцiї
“Янтарна лисиця” на перiод з 27 жовтня до 15 грудня ц. р.
Операцiя, що має на метi сприяти "арантуванню безпеки
мiжнародних спостерiгачiв, якi здiйснюють нагляд за
поверненням сил безпеки у райони колишнього конфлiкту,
i надалi проводитиметься пiд проводом Нiдерландiв.

У

* Туреччина визнає конституцiйну назву – Республiка Македонiя.
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Вшанування пам’ятi жертв 11 вересня 2001 року
вересня ц. р., у день першої рiчницi

11

минулорiчних терористичних актiв

проти Сполучених Штатiв Америки, у штабквартирi НАТО вiдбулася жалобна церемонiя, учасники якої вшанували пам’ять жертв
терактiв. Попри дощ чимало спiвробiтникiв
штаб-квартири та представникiв країн –
членiв НАТО та країн-партнерiв зiбралося
на вулицi бiля штаб-квартири. Пiсля
виступiв лорда Робертсона та посла США
при НАТО Нiколаса Бернса було прочитано
поминальну молитву та покладено вiнки.
Хвилина мовчання у штаб-квартирi НАТО на вшанування пам’ятi жертв терористичних
актiв, якi були скоєнi у США рiк тому, 11 вересня 2001 року

Пiд час хвилини мовчання державнi
прапори були приспущенi.

До уваги читачiв
Адресу україномовного модуля веб-сторiнки НАТО змiнено з метою полегшення доступу до перекладiв документiв НАТО:
www.nato.int/ukraine

Календар подiй:

Тексти офiцiйних заяв, декларацiй та комюнiке НАТО є англiйською,

майбутнi заходи за сприяння
Центру iнформацiї та документацiї НАТО в Українi

французькою, нiмецькою, росiйською та українською мовами на

Чернiвцi: 11−12 листопада
Мiжнародний семiнар “Безпека та стабiльнiсть
посткомунiстичної Європи у контекстi розширення НАТО:
iлюзiї та реальнiсть”.
(Фонд громадської iнiцiативи).

веб−сторiнцi:
http://www.nato.int
Видається Вiддiлом iнформацiї та преси НАТО.
Штаб−квартира НАТО: В−1110, Брюссель.
Редактор−упорядник Вiкi Нiльсен.
Факс 10−32−2−707−4579

Днiпропетровськ: 14 листопада
Круглий стiл “Україна у євро−атлантичному регiонi:
здобутки та перспективи”.
(Інститут євро−атлантичної спiвпрацi).
Київ: 17 грудня
Семiнар з нагоди п’ятирiччя пiдписання Меморандуму про
Взаєморозумiння мiж Управлiнням НАТО з питань
планування на випадок надзвичайних станiв цивiльного
характеру та Мiнiстерством з надзвичайних ситуацiй
України.
(Європейський центр технологiчної безпеки).
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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.: 38 (044) 246−8616, 38 (044) 246−8617,
факс 38 (044) 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.
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