
Внески до цивільного бюджету 

НАТО роблять всі без виключення 

країни-члени. Натомість, внески до 

військового бюджету роблять лише ті 

країни-члени, які беруть участь у 

відповідних військових програмах.  

Внески до бюджетів для кожної 

держави не перевищують 0,5-1% її 

загальних витрат на оборону. 

Наприклад, найбільш потужні 

економіки Європи, з високим ВВП та 

оборонними витратами, які згідно з 

рекомендацією НАТО повинні 

складати близько 2% ВВП. 

Окрім внесків до згаданих 

бюджетів НАТО, членство країни в 

Альянсі передбачає витрати на 

забезпечення дипломатичного 

представництва у штаб-квартирі та 

утримання військових представників 

у міжнародних штабних структурах 

НАТО.  
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Як розшифровується НАТО? 

Українського аналогу 

розшифрування абревіатури НАТО 

не існує. Повна назва цієї Організації 

українською мовою - Організація 

Північноатлантичного договору. 

Які країни є членами НАТО? 

Сьогодні членами НАТО є 29 країн: 

Албанія,Бельгія,Болгарія, Велика 

Британія, Греція, Данія, Естонія, 

Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, 

Латвія, Литва, Люксембург, 

Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 

Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Сполучені Штати 

Америки, Туреччина, Угорщина, 

Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія. 

Які офіційні мови НАТО? 

Англійська та французька є 

офіційними мовами НАТО. 

Яка роль НАТО? 

Організація Північноатлантичного 

договору (НАТО) є об’єднанням, яке 

було створено з метою досягнення 

цілей Північноатлантичного (інша 

назва – Вашингтонський) договору, 

підписаного 4 квітня 1949 року. 

Згідно з Договором, 

фундаментальною роллю НАТО є 

збереження свободи та безпеки країн-

членів шляхом використання 

політичних та військових засобів. 

НАТО відіграє важливу роль, яка 

дедалі зростає, у сфері подолання 

кризових ситуацій та миротворчої 

діяльності. 

Які проекти в галузі екологічної 

безпеки втілює в Україні НАТО? 

Взагалі чи займається НАТО 

екологічною безпекою?  

Екологічна безпека є важливим 

аспектом безпеки населення та країн. 

У рамках програми "Безпека через 

науку" НАТО розвинула екологічні 

програми у багатьох країнах-

партнерах. Наприклад, рекультивація 

земель на колишніх військових 

об’єктах, екологічне спостереження 

за Чорним морем та якістю води в 

ньому, оцінка ризиків щодо наслідків 

Чорнобильської катастрофи з 

вивченням уроків для майбутнього, а 

також серед пріоритетів НАТО 

екологічна безпека та якість водних 

ресурсів є одними з першорядних. 

Екологічна безпека також є 

пріоритетною в плані раціонального 

використання природних ресурсів. 

Конкретним прикладом екологічного 

підходу у співпраці у рамках проекту 

Цільового фонду з питань знищення 

боєприпасів в Україні є те, що усі 

процедури знищення обов’язково 

мають відповідати стандартам 

екологічної безпеки в Європі, і це 

було однією з вимог. 

Який фінансовий аспект 

членства України в Альянсі? 

Членство країни в Організації 

Північноатлантичного договору 

передбачає щорічну сплату внесків 

до цивільного та військового 

бюджетів Альянсу, а також бюджету 

програми інвестицій у безпеку 

НАТО. 

Розміри цих внесків, які 

сплачуються частинами тричі на рік, 

залежать від таких факторів, як 

рівень економічного розвитку країни 

та участь або неучасть в окремих 

програмах, які здійснюються в 

рамках військового бюджету НАТО. 

 


