
4 лютого 2015 р. відбулася зустріч президента Національної академії 

наук України академіка НАН України Б. Патона з головою Державного 

космічного агентства (ДКА) України О. Уруським  

На зустрічі також були присутні віце-президент НАН України академік 

НАН України А. Наумовець, директор Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України академік НАН України Я. Яцків, радник Президента України – 

директор Національного інституту стратегічних досліджень академік НАН 

України В. Горбулін, в. о. головного вченого секретаря НАН України член-

кореспондент НАН України В. Богданов, помічник Президента НАН України  

В. Іванов та начальник Управління космічних наукових досліджень та 

телекомунікаційних систем ДКА України Л. Семенов.  

Президент НАН України Б. Патон привітав голову ДКА України 

О. Уруського з призначенням на посаду, наголосив на давніх традиціях тісної 

взаємодії академічних установ з підприємствами і установами космічної галузі 

та важливість її поглиблення з метою прискорення розвитку та підвищення 

ефективності науково-технічного потенціалу держави.  

Голова ДКА України О. Уруський подякував президенту НАН України 

академіку Б. Патону за привітання та зауважив, що наукові установи НАН 

України широко залучаються до виконання програм (зокрема, спільної науково-

дослідної діяльності ДП «КБ “Південне”» та установ НАН України), у рамках 

яких за активної участі вчених академії реалізуються важливі для держави 

проекти «Циклон-4», «Січ», «Іоносат» та ін.  

Окремо було відзначено важливу роль НАН України у розширенні 

взаємодії між ДКА України та Європейським космічним агентством, а також у 

реалізації заходів в інтересах національної безпеки та оборони.  

Учасники зустрічі визнали за доцільне більше уваги приділити 

проведенню наукових космічних досліджень та розробленню перспективних 

космічних приладів. Крім того, було наголошено на необхідності інтенсифікації 

взаємодії між НАН України та ДКА України при створенні системи контролю і 

аналізу космічного середовища та активізації спільних зусиль при реалізації 

програми імпортозаміщення.  

У процесі дискусії відзначено важливу роль, яку відіграє Рада з космічних 

досліджень НАН України та журнал «Космічна наука і технологія», що сприяє 

популяризації знань про космос у суспільстві.  

Учасники зустрічі дійшли згоди щодо доцільності погодження 

найближчим часом Угоди між ДКА України та НАН України про подальше 

поглиблення співробітництва у сфері наукових досліджень та використання 

космічного простору (Зустріч президента НАН України академіка 

Б. Є. Патона з головою Державного космічного агентства України 

О. С. Уруським // Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 
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