
2–3 жовтня в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) у Таврійському 

палаці – штаб-квартирі Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав відбулася Консультативна нарада 

експертів з питань підготовки проекту Конвенції Співдружності 

Незалежних Держав про співробітництво в галузі дослідження та 

використання космічного простору в мирних цілях. Для участі в нараді були 

запрошені представники національних аерокосмічних агентств, академій наук, 

провідних науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро космічної 

промисловості країн Співдружності. 

Експерти з України, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки 

Казахстан, Російської Федерації, Республіки Таджикистан розглянули низку 

проблем, пов’язаних з підготовкою Конвенції, а також обговорили питання 

використання наявних аерокосмічних потужностей. 

Розробка Конвенції СНД про багатостороннє співробітництво в космічній 

сфері почнеться в I кварталі 2014 р. Робоча група при Міжпарламентській 

асамблеї країн СНД на початку 2014 р. розпочне розробку Конвенції СНД про 

співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в 

мирних цілях. 

Експерти впевнені, що у всіх учасників переговорів «…є інтерес, розуміння 

того, що необхідно разом працювати, оскільки існує історична база, що 

сформувалася за часів Радянського Союзу – залишилися інститути, є загальна 

методологія та загальні підходи до ведення досліджень і спільних розробок». 

На нараді було прийнято рішення створити робочу групу, яка проаналізує 

наявну договірну базу, розробить концепцію та проект нового 

багатостороннього договору Конвенції про співпрацю в космічній сфері. До 

кінця року вона буде сформована, а в I кварталі 2014 р. почне роботу. 

Учасники наради нагадали, що у країн СНД уже вироблені певні напрямки 

співпраці, пов’язані з використанням російської навігаційної супутникової 

системи ГЛОНАСС, космічних систем дистанційного зондування Землі з 

технічним регулюванням і створенням єдиних підходів і стандартів у реалізації 

космічних проектів. Опрацьовуються також питання співпраці в галузі 

космічного зв’язку, спільного реагування на надзвичайні ситуації, моніторингу 

сільськогосподарських земель (Голова ДКА України Алексєєв Ю. С. взяв 

участь у Консультативній нараді експертів для розгляду питання про 

можливість підготовки проекту Конвенції Співдружності Незалежних 

Держав про співробітництво в галузі дослідження і використання 

космічного простору в мирних цілях // Державне космічне агентство 

України (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 9.10). 

 


