
19 січня в місті Харків на ПАТ «Хартрон» під головуванням голови 

ДКА України Ю. Алексєєва, за участі керівників провідних підприємств 

галузі, відбулося виїзне розширене засідання колегії ДКА України, на         

якому було розглянуто підсумки роботи підприємств та установ 

космічної галузі у 2011 р. та завдання на 2012 р.  

У своїй доповіді голова ДКА України Ю. Алексєєв серед основних        

результатів діяльності галузі за 2011 р. відзначив успішний запуск 17 серпня 

2011 р. ракетою-носієм «Дніпро» космічного апарата «Січ-2» та проведення 

другого етапу льотних випробувань блоку перспективної авіоніки систем 

управління перспективних ракет-носіїв. Усього у 2011 р. здійснено шість 

пусків ракет-носіїв вітчизняного виробництва, з них за програмою 

«Наземний старт» – чотири пуски, за програмою «Морський старт» – один, 

та один за програмою «Дніпро». Важливим для галузі було розроблення та 

забезпечення прийняття низки документів законодавчого характеру, що 

спрямовані на підвищення ефективності космічної діяльності в державі.  

Ю. Алексєєв наголосив на актуальності продовження розвитку 

українсько-російського співробітництва. Зокрема, на завершальній стадії до 

затвердження перебувають «Программа российско-украинского 

сотрудничества в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях на 2012–2016 гг.» та «Соглашения между 

Федеральным космическим агентством РФ и Государственным космическим 

агентством Украины о порядке реализации российских экспериментов на 

российском сегменте Международной космической станции с участием 

украинской стороны».  

Серед інших міжнародних аспектів діяльності голова ДКА України 

відзначив участь українських учених та забезпечення використання наявної 

інфраструктури в м. Євпаторії в реалізації проектів «Спектр-Р» 

(«Радіоастрон»), розвиток співробітництва з країнами Європи, Америки та 

Азії, створення основної конструкції першого ступеня ракети-носія «Таурус-

2» та продовження реалізації проекту «Циклон-4» на пусковому центрі 

Алкантара (Бразилія).  

Протягом року виконувалися роботи щодо створення Національної 

супутникової системи зв’язку «Либідь», дослідної експлуатації системи 

контролю та аналізу космічної обстановки, продовжено будівництво об’єктів 

інфраструктури для утилізації твердого ракетного палива.  

Підприємствами галузі вироблено й реалізовано продукції на суму 

майже  3,4 млрд грн, що майже в 1,6 раза більше, ніж у 2010 р. Загалом 

галузь завершила 2011 р. із чистим прибутком у сумі 76,7 млн грн  (Підсумки 

роботи розширеного засідання Колегії Державного космічного агентства 

України // Державне космічне агентство України (http://www.nkau.gov.ua). 

– 2012. – 26.01). 


