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План дій НАТО у галузі готовності
На Уельському саміті у вересні 2014 року лідери держав – членів НАТО затвердили План дій у
галузі готовності, який має на меті забезпечити здатність Альянсу швидко і рішуче реагувати
на нові виклики безпеці. План дій передбачає комплексну програму заходів щодо реагування на
зміни у середовищі безпеки в Європі і по сусідству. План дій враховує виклики, що походять
від Росії. Він також покликаний забезпечити відповідь на загрози, джерелом яких є Близький
Схід і Північна Африка.
«План дій у галузі готовності істотно зміцнює нашу колективну оборону з часу
припинення холодної війни. Моїм першорядним завданням буде забезпечити його
цілковиту і вчасну реалізацію».
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, 20 листопада 2014 року.
План дій у галузі готовності складається з таких двох основних елементів:
Заходи із гарантування спокою – нарощування військової присутності і діяльності з метою
гарантування спокою і стримування.
Заходи щодо адаптації – внесення змін до довгострокової військової стратегії НАТО і
розвиток оборонного потенціалу.

Заходи із гарантування спокою

Як йдеться у Заключній декларації Уельського саміту, заходи із гарантування спокою
полягатимуть у «постійній військовій присутності і діяльності у повітрі, на суходолі й на морі
у східній частині Альянсу..., які здійснюватимуться на основі ротації». Усі 28 держав – членів
Альянсу робитимуть внесок у забезпечення цих зусиль, причому заходи із гарантування спокою
можуть бути ініційовані згори або знизу відповідно до умов поточної ситуації у галузі безпеки.
У рамках заходів із гарантування спокою НАТО вжила таких кроків:
•
•
•
•
•

•

Збільшено з чотирьох до шістнадцяти кількість винищувачів, задіяних у місії повітряного
патрулювання країн Балтії. Літаки нині надаються Канадою, Німеччиною, Нідерландами й
Португалією.
Розпочато спостережні польоти літаків раннього виявлення і спостереження (АВАКС) над
територією Східних держав – членів Альянсу.
Збільшено кількість кораблів, які несуть службу у Балтійському, Чорному і Середземному
морях.
Розгорнуто підрозділи сухопутних військ у східній частині Альянсу з метою проведення
підготовки і навчань на основі ротації.
Лише цього року Альянсом і окремими членами НАТО проведено понад 200 військових
навчань у Європі. Найбільш великомасштабні серед них такі: Навчання «Чорний орел»
(Black Eagle) у Польщі (20 жовтня – 5 грудня за участю двох тисяч британських і польських
військовослужбовців), навчання «Вірний спис І» (Steadfast Javelin І) в Естонії (16 – 23 травня
за участю шести тисяч військовослужбовців з дев’яти країн-членів), навчання «Вірний спис
ІІ» (Steadfast Javelin ІІ) в країнах Балтії, Німеччині й Польщі (2 – 8 вересня за участю двох
тисяч військовослужбовців з десяти країн-членів), навчання «Залізний меч» (Iron Sword) в
Литві (2 – 14 листопада за участю 2280 військовослужбовців з дев’яти країн-членів).
Окремі країни – члени Альянсу також розгорнули сухопутні й військово-повітряні сили
у Східній Європі з метою проведення навчань і тренувань на двосторонній основі. Так,
наприклад, Сполучені Штати Америки розмістили війська зі складу тактичної групи 1-ї
бригади 1-ї бронетанкової дивізії СВ США в Естонії, Латвії, Литви і Польщі, розгорнувши
танки, бронетехніку й іншу важку техніку і обладнання.

Заходи щодо адаптації

Заходи щодо адаптації сприятимуть зміцненню військової позиції НАТО і підвищенню рівня готовності. Вони
передбачають:

•

•
•

•
•
•
•
•

Подальшу розбудову Сил реагування НАТО (СРН) з метою підвищення гнучкості і здатності до реагування.
Сухопутний елемент СРН зазнає реструктуризації і у майбутньому поєднуватиме у собі сухопутні, військовоповітряні й військово-морські підрозділи, які зможуть перекидатися у стислі терміни для забезпечення оперативного
реагування на загрози, що виникатимуть. Загалом сухопутні сили у складі СРН зможуть формувати підрозділи
чисельністю до рівня дивізії.
Реструктуризацією СРН передбачатиметься створення нових передових загонів (об’єднаних тактичних груп
надзвичайного високого рівня готовності) у складі багатотисячних сухопутних сил за підтримки військовоповітряних і військово-морських компонентів, а також Сил спеціального призначення, здатних до розгортання
протягом кількох днів. НАТО має на меті забезпечити потенціал цих нових сил до початку 2016 року.
Подальшу розбудову постійнодіючих ВМС НАТО, яка передбачає збільшення кількості і типів кораблів.
Створення багатонаціональних структур командування й управління, а також пунктів прийому НАТО на території
східних союзників (Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії), постійно забезпечених особовим складом, який
нестиме чергування за принципом ротації, причому увага насамперед приділятиметься плануванню і забезпеченню
заходів колективної оборони.
Підвищення готовності й оперативного потенціалу штабу багатонаціональних корпусів «Північний схід» у Щецині
(Польща) й розширення його ролі як центру регіонального співробітництва.
Запобіжне розміщення військової техніки й витратних матеріалів.
Підвищення здатності НАТО надавати підтримку Східним країнам – членам Альянсу шляхом розвитку національної
інфраструктури, зокрема аеродромів і морських портів.
Оновлення оборонного планування для країн Східної Європи.
Збільшення кількості навчань у галузі врегулювання криз і колективної оборони.
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