
30 липня 2015 р. під головуванням голови ДКА О. Уруського відбулося 

засідання колегії, на якому було підбито підсумки космічної діяльності за 

перше півріччя 2015 р., а також визначені завдання на III квартал. Засідання 

відбулося на базі ДП «КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля». 

Голова ДКА розповів про основні досягнення галузі за шість місяців, 

відзначивши, що за звітний період ДКА затвердило Стратегію космічної 

діяльності України на період до 2022 р., підготувало пропозиції щодо внесення 

зміни до діючої Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 

України та розпочало роботу з розробки Концепції наступної програми. 

«Розробляючи Стратегію космічної діяльності 2022, ми намагалися зробити 

цей процес максимально відкритим, залучаючи до роботи над документом 

фахівців, науковців та широку громадськість. Ми не можемо продовжувати 

розподіляти досить скромне бюджетне фінансування на десятки проектів, тому 

концентруємо ресурси на двох визначених пріоритетах – дистанційне зондування 

Землі та наукові космічні дослідження. Всі інші проекти будуть виконуватися на 

комерційних засадах. 

З цією метою ДКА підготувало проект закону «Про внесення змін до закону 

України «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної 

космічної програми України на 2013–2017 роки», який вже погоджений рядом 

міністерств, очікуємо, що Верховна Рада прийме його на осінній сесії. 

Також ми розпочали роботу з розробки Концепції космічної програми на 

2018–2022 рр., яку повинні внести на розгляд Кабінету Міністрів України в 

листопаді п. р.», – наголосив О. Уруський. 

Також голова ДКА доповів про виконання Указу Президента України щодо 

створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України, 

куди вже найближчим часом буде надаватися інформація з іноземних супутників 

ДЗЗ надвисокого просторового розрізнення в оптичному діапазоні; про реалізацію 

Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 

2013–2017 рр. та програми утилізації твердого ракетного палива 

міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 та ін. <…> О. Уруський зазначив, 

що з метою підвищення ефективності космічної діяльності ДКА започаткувало 

процес налагодження більш тісного співробітництва з головними користувачами 

космічних технологій. 

«Вже укладені угоди та меморандуми про співробітництво з НАН України, 

Мінприроди, Мінагрополітики, на стадії погодження – з іншими міністерствами. 

Вважаю, що цей процес потрібно продовжувати, як на галузевому так і на 

регіональному рівнях», – зазначив голова ДКА (Колегія ДКА підвела підсумки 

космічної діяльності за І півріччя та визначила завдання на ІІІ квартал 2015 

року // Державне комічне агенство України (http://g.ua/Dpey). – 2015. – 31.07). 

 

 

  

http://g.ua/Dpey

