
Європейський Союз виділив Україні грант обсягом 1,45 млн євро 

для реалізації спільного твінінг-проекту у сфері освоєння космосу – 

дистанційного зондування Землі та розширення системи супутникової 

навігації EGNOS/Galileo. 

Під час презентації проекту, розрахованого на два роки, зазначалося, що 

його учасниками стануть Державне космічне агентство України (ДКАУ) і 

Національний інститут аерокосмічних технологій Іспанії, а кошти на 

реалізацію виділяються Європейським співтовариством у рамках 

використання інструменту «Добросусідства та Партнерства» (EU ENPI). 

Коментуючи можливості проекту, заступник голови ДКАУ С. Засуха 

зазначив, що Україна та ЄС мають хороший досвід у реалізації спільних 

проектів, у тому числі у сфері високих технологій. Сьогоднішній проект – це 

продовження першого проекту твінніг, реалізованого у 2008–2010 рр., 

загальною ідеєю якого було посилення українсько-європейського 

співробітництва в космосі. Фабула нинішнього проекту – створення умов для 

розвитку довгострокової участі України у Європейській програмі освоєння 

космосу, формування системи супутникової навігації та створення системи 

дистанційного зондування Землі. 

Він підкреслив, що через два роки, до моменту закінчення проекту, 

Україна та ЄС стануть ближчими один до одного в космічній сфері. У свою 

чергу посол Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мояно зазначив, що переваги 

України в тому, що українських фахівців у галузі освоєння космосу не 

потрібно вчити, але можна надати їм доступ до нового обладнання та нових 

можливостей. «У процесі реалізації твінінг-проекту Україна отримає доступ 

до досліджень у цій сфері – включаючи обмін інформацією, вивчення 

обладнання та спільне його використання. З цим досвідом комерційний сектор 

України стане сильнішим. Ми будемо разом працювати та разом вчити», – 

сказав дипломат. 

Цю думку розвинув і присутній на презентації голова представництва 

ЄС в Україні Я. Томбінський. Він підкреслив, що впровадження проектів з 

моніторингу стану Землі, особливо в частині впливу людського фактора на 

довкілля, украй важливо. І в цій сфері Україна має технології, які можуть 

скласти актив країни (ЄС дасть Україні 1,45 млн євро на спільний 

космічний проект // Західна інформаційна корпорація 

(http://zik.ua/ua/news/2013/10/14/yes_dast_ukraini_145_mln_ievro_na_spilnyy_

kosmichnyy_proekt_434278). – 2013. – 14.10). 

 


