
Протокол № 5 

Ради Асоціації  «Космос» 

 

Місто Київ                                                                                                                   21.10.2019  

 

вул. Тимірязєвська, 2, Інститут проблем міцності НАН України, 

 зала нарад Представництва ДП КБ «Південне» в м. Києві 

 
Присутні:  
 

Головуючий Ради Acoцiaцiї 

1. Осадчий Олександр Володимирович  

Члени Ради Acoцiaцiї: 

2. Яцків Ярослав Степанович; 

3. Лобанов Леонід Михайлович; 

4. Федоров Олег Павлович; 

5. Романовський Олександр Володимирович; 

6. Бойко Григорій Степанович; 

7. Лауш Анатолій Григорович; 

8. Васильєв Вадим Валерійович; 

Секретар Ради Acoцiaцiї 

Мітрахов Микола Олександрович 

 

Запрошені: Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку 

Д.А. Наталуха, Голова Громадської Ради при ДКА України Е.І. Кузнєцов, Голова правління 

ГС «Дніпровський космічний кластер» Є.Л. Рокитський, директор Українського молодіжного 

аерокосмічного об`єднання "Сузір`я" С.В. Яцков, працівники ДКА України В.Є. Шатіхін, С.В. 

Заяць; Міжнародного центру космічного права А.М. Гурова, Корпорації «Укріннмаш» О.В. 

Козирев. 

 

Порядок денний: 

 

1. Інформація Головуючого Ради Асоціації щодо поточного стану діяльності 

Асоціації 

О.В. Осадчий – 5 хв. 

 

2. Обговорення Аналітичного документу «Space Vision of Ukraine, 2020-2029» 

О.П. Федоров, члени Ради – 20 хв. 

 

3. Розгляд заяви Національного авіаційного університету щодо вступу до Асоціації 

«Космос» 

О.В. Осадчий – 5 хв. 

 

4. Розгляд заяви керівника комітету з космічної політики та законодавства О.П. 

Федорова  

О.В. Осадчий – 10 хв. 

 
По 1-му питанню порядку денного 

Слухали: Головуючого Ради Асоціації О.В. Осадчого щодо поточного стану 

діяльності Асоціації. За інформацією доповідача, після останнього засідання Ради 

Асоціації в травні ц.р., протягом червня-жовтня 2019 року, представники Асоціації 

«Космос» взяли участь у декількох важливих заходах: Авіакосмічному салоні в Ле Бурже; 

зустрічі в Нідерландському космічному офісі; Гамовській конференції в Одесі; 

Молодіжному космічному форумі в Києві; Круглому столі у Верховній Раді щодо 



розвитку приватного космосу; Конференції авіаційної промисловості; парламентському 

семінарі щодо перспектив українського космосу. 

Встановлено робочі контакти з Німецькою асоціацією аерокосмічної промисловості, 

Французською асоціацією авіаційно-космічної промисловості, Малайзійською асоціацією 

аерокосмічної промисловості, Нідерландською компанією іноваційних рішень в космосі, 

Швейцарською компанією SYDERAL. Розпочато встановлення робочих контактів 

Асоціації з Агентством США з міжнародного розвитку, Посольством Канади в Україні, 

Офісом реформ Кабінету Міністрів України, Офісом ефективного регулювання. 

Комітет з формування космічної політики та законодавства декілька разів збирався 

для обговорення документу «Спейс Вижен», представники комітету брали участь у 

обговоренні та доопрацюванні законопроекту №1071 щодо державного регулювання 

космічної діяльності.  

Комітет з формування проектів завершив перший етап збору запитів учасників на 

підтримку проектів. Всього надійшло 23 запити. Розпочався їх попередній розгляд на 

засіданнях комітету.  

Комітет науково-технічної та промислової кооперації провів збір на аналіз анкет 

щодо можливостей і потреб учасників (надійшло 10 анкет), з питань інтелектуальної 

власності (9 анкет) та імпортозаміщення (5 анкет). В червні відбулася нарада учасників 

Асоціації щодо проблемних питань у сфері інтелектуальної власності, стандартизації та 

інформаційного забезпечення. У вересні відбулася координаційна нарада щодо питань 

приладобудування у космічній сфері. У листопаді планується нарада щодо можливостей 

взаємообміну виробничими ресурсами та проблем імпортозаміщення.  

Дирекція Асоціації супроводжує веб-сайт та сторінку у мережі Фейсбук, відкрито 

доступ до інформаційного розділу ПАРТНЕРСТВО, здійснюється збір матеріалів 

учасників для українсько-англійського буклету Асоціації, залучаються нові учасники до 

Асоціації, розпочато підготовку до річних Загальних зборів, які плануються у грудні в м. 

Києві. 

Основна негативна риса діяльності Асоціації – низька активність учасників щодо 

анкетування, участі у заходах, надання інформації до буклету та сплати внесків. 

На поточному засіданні Ради Асоціації основне питання – розгляд підсумків роботи 

комітету з формування космічної політики та законодавства щодо розробки аналітичного 

документу «Спейс Вижен». 

 

Вирішили: Прийняти до відома інформацію Головуючого Ради Асоціації О.В. 

Осадчого щодо поточного стану діяльності Асоціації. 

 

По 2-му питанню порядку денного 

Слухали: Керівника комітету з формування космічної політики та законодавства 

О.П. Федорова щодо стану підготовки аналітичного документу «Space Vision of Ukraine, 

2020-2029». За інформацією доповідача, робочою групою опрацьовано робочі матеріали 

до наступних розділів: 

1. Загальна частина. 

2. Характеристика сучасної космічної діяльності в світі та Україні. 

3. Стан та проблеми існуючих компетенцій космічної діяльності України. 

4. Пріоритетні потреби України у застосуванні космічних технологій, засобів та 

інформації; загальні цілі та заходи космічної діяльності. 

5. Вихідні положення стратегії космічної діяльності України на 2020-2029. 

6. Напрями та заходи космічної діяльності на період 2020-2029 років. 

7. Заходи щодо досягнення пріоритетних цілей космічної діяльності. 

8. Основні заходи та очікувані результати впровадження нової моделі космічної 

діяльності до 2030 року. 

Підготовлено коротку версію документу, яку надіслано членам комітету. 

Обробляються їх зауваження та пропозиції. Планується обговорення документу на 

засіданні комітету. 



Вирішили: Схвалити роботу комітету щодо підготовки аналітичного документу 

«Space Vision of Ukraine, 2020-2029». Робочій групі рекомендовано продовжити обробку 

зауважень і пропозицій учасників щодо змісту документу. Після завершення підготовки 

короткої версії документу «Space Vision of Ukraine, 2020-2029» розмістити його в 

закритому розділі ПАРТНЕРСТВО на сайті Асоціації.   

 

По 3-му питанню порядку денного 

Слухали: Головуючого Ради Асоціації О.В. Осадчого щодо прийому до Асоціації 

нового учасника Національний авіаційний університет (м. Київ). 

Вирішили: Згідно поданої заяви прийняти до Асоціації в якості дійсного учасника 

Національний авіаційний університет (м. Київ). 

 

По 4-му питанню порядку денного 

Слухали: Головуючого Ради Асоціації О.В. Осадчого щодо заяви О.П. Федорова 

про звільнення від виконання обов’язків керівника комітету з космічної політики та 

законодавства за об’єктивними обставинами. 

Вирішили: Перенести розгляд заяви керівника комітету з космічної політики та 

законодавства О.П. Федорова на наступне засідання Ради Асоціації. 

 

Всі рішення прийняті одноголосно «ЗА».  

О.П. Федоров не голосував з питань 2 і 4.  

 

 

Головуючий Ради Асоціації 

                                                  О.В. Осадчий 

 

 

                                                  М.О. Мітрахов 

 

Секретар Ради Асоціації 


