
21 жовтня 2014 р. в ДКА України відбулося четверте засідання 
Наглядової ради проекту Twinning 

З української сторони у засіданні взяли участь керівник проекту 
Twinning від української сторони, начальник управління спеціальних 
програм ДКА України Є. Махонін, партнер Постійного радника проекту 
Twinning, заступник начальника управління спеціальних програм 
М. Демиденко. Іспанську сторону представляли Керівник проекту Мануель 
Мулеро Валенсуела, заступник керівника проекту Хосе Мануель Горостіага 
Угальде, постійний радник проекту Twinning Хосе Ортуньо Фернандес та 
представник Міжнародного та латиноамериканського фонду управління і 
державної політики (FIIAPP) Беатріс Севійя Бенко. Також до заходу були 
залучені керівник сектору «Транспорт» Представництва ЄС в Україні 
Світлана Дідківська та представник Адміністративного офісу проекту 
Twinning в Україні Я. Якущенко.  

Під час зустрічі були відзначені позитивні результати проекту Twinning.  
Зокрема, Є. Махонін відмітив:  
– українськими спеціалістами, спільно з європейськими експертами, 

було розроблено проекти законів України щодо державного регулювання у 
сфері супутникової навігації та дистанційного зондування Землі (далі – ДЗЗ) 
(проекти законів знаходяться на погодженні у відповідних міністерствах та 
відомствах України);  

– проведено ряд конструктивних зустрічей з європейськими експертами 
щодо застосування системи EGNOS/Galileo на території України;  

– відбулися спільні наради українських та європейських спеціалістів 
щодо залучення підприємств космічної галузі України до європейської 
програми дослідження та інновацій «Горизонт-2020». Було підкреслено, що 
таке співробітництво в рамках програми «Горизонт-2020» було передбачено 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та наразі є пріоритетним 
напрямом міжнародної співпраці;  

– відбулися спільні наради з європейськими експертами з питань 
державно-приватного партнерства та управління проектами.  

Крім того, учасники засідання обговорили необхідність розгляду в 
рамках проекту Twinning питання створення та використання безпілотних 
літальних апаратів в Україні з урахуванням європейського досвіду. У цілому, 
була відмічена успішна робота в рамках проекту. Разом з тим було 
підкреслено необхідність використання проекту Twinning з метою отримання 
практичних результатів у майбутньому. Наступною датою засідання 
Наглядової ради визначено 27 січня 2015 р. (В ДКА України відбулося 
четверте засідання Наглядової ради проекту Twinning // Державне 
космічне агентство України (http://www.nkau.gov.ua). – 2014. – 22.10). 


