Організація Північноатлантичного договору
Бюлетень
вересня 2016

Основні рішення Варшавського саміту
«Ми ухвалили рішення щодо реагування на кризи поза межами наших кордонів
шляхом розвитку співпраці з партнерами в усьому світі. Ми також вирішили
вжити заходів з метою зміцнення оборони і стримування на нашій території.
У непередбачуваному світі, де виклики походять зі сходу та півдня, НАТО є
вагомим джерелом стабільності. Наша місія незмінна: зробити так, щоб Альянс
залишався унікальною спільнотою свободи, миру, безпеки і спільних цінностей.
Європа і Північна Америка єдині і діють разом».
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,
Варшавський саміт, 9 липня 2016 року.
1. Посилене передове базування: Під час Варшавського саміту країни – члени Альянсу ухвалили рішення щодо підсилення
військової присутності у східній частині Альянсу, розмістивши чотири батальйони на території Естонії, Латвії, Литви і
Польщі, які нестимуть чергування за принципом ротації. Це будуть повноцінні багатонаціональні батальйони оборонного
призначення, що стануть втіленням міцності трансатлантичного зв’язку і чіткою демонстрацією того, що у разі нападу на
одну з країн – членів Альянсу відсіч ворогу дадуть збройні сили усього Альянсу. Така військова присутність розпочнеться
на початку наступного року. Країни – члени Альянсу також домовилися про забезпечення цілеспрямованої передової
присутності на південно-східному фланзі на основі румунської базової бригади під командуванням Багатонаціональної
дивізії «Південний схід». До того ж буде вжито кроків для підвищення готовності і оперативної сумісності військоповітряних і військово-морських сил у регіоні Чорного моря.
2. Підготовка і розбудова потенціалу в Іраку: Країни – члени Альянсу вирішили розпочати підготовку і розбудову
потенціалу в Іраку, що відіграє провідну роль у боротьбі з ІДІЛ. Нині триває підготовка щодо надання стратегічних порад
і допомоги у галузі реформування безпекових структур країни. Ми також продовжуємо забезпечувати навчання сотень
іракських офіцерів в Йорданії. У прийдешні місяці 350 іракських офіцерів здобудуть підготовку з основних напрямів,
таких як військова медицина, цивільно-військове планування і нейтралізація саморобних вибухових пристроїв. Розбудова
потенціалу іракських сил безпеки і оборони є одним із способів поширення стабільності за межі кордонів НАТО.
3. Підтримка коаліції проти ІДІЛ: Під час Варшавського саміту країни – члени
Альянсу погодилися надати безпосередню підтримку Коаліції із боротьби з ІДІЛ. Ця
підтримка полягатиме у виділенні літаків раннього виявлення і контролю (АВАКС)
для ведення спостереження за військами Коаліції з метою підвищення обізнаності
із ситуацією. Планується, що надання підтримки розпочнеться восени. Це чіткий
сигнал рішучості НАТО боротися з тероризмом

4. Операція «Морський охоронець»: Країни – члени Альянсу вирішили розпочати
нову операцію із підтримання безпеки у Середземному морі, яка здобула назву
«Морський охоронець». Вона матиме широке коло завдань, зокрема, забезпечення
обізнаності із ситуацією, боротьба з тероризмом і розбудова потенціалу. За
рішенням Північноатлантичної ради у рамках операції «Морський охоронець»
можуть призначатися й інші завдання, як, наприклад, забезпечення свободи судноплавства, заборонні операції і захист
критично важливих об’єктів інфраструктури.

5. Кіберпростір визнано оперативним середовищем: Країни – члени Альянсу визнали, що кіберпростір може бути
середовищем проведення операцій, так само, як суходіл, повітря і море. Завдяки цьому держави – члени Альянсу зможуть
ефективніше гарантувати безпеку власних мереж, місій і операцій, зосередивши більше зусиль на підготовці і плануванні з
питань кіберзахисту. Позиція НАТО з питань кіберзахисту залишається оборонною, але це чіткий сигнал того, що Альянс
зміцнює колективний захист з усіх напрямів. До того ж країни – члени Альянсу дали обіцянку зміцнити кіберзахист на
національному рівні, а також активізувати обмін інформацією і передовими методами, що має стати пріоритетом.
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6. Зобов’язання НАТО щодо зміцнення стійкості: Країни – члени Альянсу
зобов’язалися і надалі зміцнювати стійкість НАТО, а також розвивати на
індивідуальному і колективному рівні спроможність вистояти у разі будь-якого
збройного нападу. Готовність цивільного суспільства – це наріжний камінь у
забезпеченні стійкості Альянсу і є критичним чинником, що дає змогу гарантувати
колективну оборону. НАТО може надавати допомогу країнам – членам у здійсненні
аналізу і, за їхнім побажання, також щодо зміцнення готовності цивільного
суспільства. Держави – члени Альянсу вдосконалюватимуть готовність цивільного
суспільства шляхом досягнення Основних критеріїв НАТО щодо стійкості
цивільного суспільства на національному рівні, серед яких такі вимоги, як
спадкоємність урядів, безперервність основних послуг, безпека критично важливих
об’єктів цивільної інфраструктури, а також підтримка збройних сил з боку цивільного населення.

7. Протиракетна оборона: Під час Варшавського саміту країни – члени НАТО оголосили про досягнення початкового
оперативного потенціалу системи ПРО НАТО. Йдеться про те, що нині американські кораблі, розміщені в Іспанії,
радіолокаційна станція в Туреччині і об’єкт перехоплення у Румунії об’єднані в єдине ціле під командуванням і
управлінням НАТО. Система ПРО НАТО – це солідарність Альянсу в дії і прояв міцності трансатлантичного зв’язку між
Європою і Північною Америкою.

8. Підтримка Афганістану: Країни – члени Альянсу знову підтвердили відданість гарантуванню стабільності в Афганістані
на тривалу перспективу. НАТО продовжить місію «Рішуча підтримка», яка полягає у забезпеченні підготовки, наданні
консультативної і практичної допомоги Афганським силам безпеки на період після 2016 року, а також наданні фінансової
допомоги на їх утримання на період до 2020 року.
9. Підтримка України: Країни – члени НАТО ухвалили Програму комплексної допомоги Україні, спрямовану на
підвищення ефективності, дієвості і підзвітності установ безпеки і оборони України. Програмою передбачено надання
стратегічних порад і допомоги. Ми також розробляємо нові проекти із протидії гібридній війні і започаткуємо новий
проект Цільового фонду із нейтралізації саморобних вибухових пристроїв і заряджених боєприпасів.
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10. Співпраця з Європейським союзом: Під час Варшавського саміту НАТО
піднесла відносини з Європейським союзом на новий рівень. У Спільній декларації
визначено ключові галузі поглиблення співпраці, зокрема, реагування на гібридні
і кіберзагрози, допомога нашим партнерам у розбудові потенціалу і гарантування
безпеки на морі. НАТО також розширює співпрацю з ЄС у Середземному морі,
адже обмін інформацією і координація зусиль допоможуть підвищити ефективність
боротьби з нелегальною міграцією, тероризмом й іншими загрозами. Країни –
члени Альянсу в принципі погодились із тим, що НАТО може перебрати на себе
роль у Центральному Середземномор’ї з метою доповнення або підтримки операції
«Софія» під проводом ЄС.

