
16–17 травня в Києві відбулася перша багатонаціональна зустріч 

експертів з обговорення проекту Міжнародного кодексу поведінки в 

космосі. За ініціативою Європейської служби зовнішньої діяльності та 

відповідно до Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до 

Європейського Союзу на 2013 р., затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 лютого 2013 р., 16–17 травня 2013 р. у м. Київ 

відбулися «Відкриті консультації з питань Міжнародного кодексу поведінки в 

космосі». Приймаючою стороною зазначеного заходу було Державне космічне 

агентство України. 

Метою заходу було обговорення тексту Міжнародного кодексу 

поведінки в космосі. 

Зустріч була покликана обговорити ключові концепції Міжнародного 

кодексу поведінки в космосі шляхом відкритого діалогу з представниками 

широкого кола зацікавлених країн на основі виступів, забезпечених 

експертами. 

Формування Міжнародного кодексу поведінки в космосі було розпочато 

за ініціативою Європейською Союзу (ЄС), яка офіційно була започаткована 

на засіданні Ради міністрів ЄС із загальних питань та зовнішніх зносин, що 

відбулося 8 грудня 2008 р. 

Завданням Кодексу є зміцнення безпеки, захисту та передбачуваності 

космічної діяльності для всіх її учасників. Кодекс покликаний сприяти 

забезпеченню таких загальних принципів як: свобода доступу до космосу в 

мирних цілях для всіх держав; забезпечення безпеки та цілісності космічних 

об’єктів на орбіті; належна увага до захисту інтересів держав. 

Дотримання Кодексу та заходів, що містяться в ньому, буде 

добровільним та відкритим для всіх держав. 

Організаторами Відкритих консультацій з питань Міжнародного кодексу 

поведінки в космосі виступили Європейська служба зовнішньої діяльності, 

Інститут ООН з питань досліджень роззброєння, а також Державне космічне 

агентство України та Міністерство закордонних справ України. 

Співголовами зазначеного заходу були посол Я. Биліца, головний 

радник та спеціальний посланник із проблем роззброєння та 

нерозповсюдження Європейської служби зовнішньої діяльності і голова 

Державного космічного агентства України Ю. Алексєєв. У заході взяли 

участь понад 60 делегацій держав-членів Організації Об’єднаних націй 

(ООН). В урочистому відкритті заходу, 16 травня, взяли участь: віце-прем’єр-

міністр України Ю. Бойко, голова Державного космічного агентства України 

Ю. Алексєєв, заступник міністра закордонних справ України В. Майко, 

заступник голови Ради космічних досліджень НАН України академік                         



Я. Яцків. 

На сесіях заходу було обговорено такі питання щодо Міжнародного 

кодексу поведінки в космосі: запобігання утворенню космічного сміття; 

запобігання зіткненням та аваріям у космосі; врахування правомірних 

оборонних інтересів держав; механізми співробітництва; мета, сфера 

застосування та загальні принципи; взаємозв’язок з іншими документами та 

ініціативами; шлях вперед (16–17 травня 2013 року в м. Києві відбулася 

перша багатонаціональна зустріч експертів з обговорення проекту 

Міжнародного кодексу поведінки в космосі // Державне космічне 

агентство України (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 16.05). 

 


