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Державним космічним агентством України проведено семінар з
питань супутникової навігації
16 березня 2016 р. Державне космічне агентство України провело семінар
на тему: «Впровадження європейських глобальних навігаційних супутникових
систем (EGNSS) в Україні». Семінар відбувся в рамках українськоєвропейського проекту UKRAINE («Поширення в Україні технологій, знань та
інновацій, які базуються на використанні системи EGNSS»), що реалізується
ДКА за програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт
2020» (Державне космічне агентство України).
Метою семінару було налагодження контактів з європейськими експертами
та обговорення проблемних питань та потенційних можливостей щодо
впровадження європейських супутникових навігаційних систем на території
України.
Міжнародний захід відкрили директор департаменту космічних проектів
Б. Атаманенко та представник Європейської комісії Пітер Де Смет. У своєму
виступі Б. Атаманенко підкреслив, що пріоритетним напрямом на сьогодні є
співробітництво з Європейським Союзом та, зокрема, з Європейським
космічним агентством. Разом з тим одним з важливих інструментів
забезпечення українсько-європейської співпраці є участь у проектах Рамкової
програми ЄС «Горизонт 2020», зокрема у сфері супутникової навігації.
Впровадження системи EGNOS стане ключовим фактором підвищення рівня
безпеки та ефективності авіаційного, наземного (морського, річкового та
дорожнього), а також сільськогосподарського секторів. Пітер Де Смет також
зауважив щодо важливості продовження співпраці України та Європейського
Союзу у сфері впровадження EGNOS на територію України.
Перший заступник начальника Національного центру управління та
випробувань космічних засобів К. Волох зробив презентацію «Правові та
технічні питання розширення дії функціонального доповнення EGNOS на
територію України». Крім того, було підкреслено значну роль проекту
технічної допомоги ЄС Twinning у забезпеченні створення законодавчої бази у
сфері супутникової навігації та вивченні практичних питань впровадження
EGNOS в Україні.
З європейської сторони у семінарі взяли участь представники
Європейського агентства з питань глобальних навігаційних супутникових
систем (GSA), члени консорціуму проекту UKRAINE та експерти з
супутникової навігації у сфері морського, річкового, автомобільного
транспорту, мультимодальних перевезень та сільського господарства.
З української сторони до семінару були запрошені представники
міністерств, установ та організацій, які залучені до діяльності у сфері

супутникової навігації (Міністерства інфраструктури України, Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Держгеокадастру, Державного агентства автомобільних
доріг, Державного підприємства «Украерорух», Державного підприємства
«Центр громадської безпеки 112» тощо).
Європейські експерти та українські спеціалісти обмінялися досвідом
роботи у сфері супутникової навігаційної діяльності та обговорили перспективи
впровадження EGNSS в Україні.
Загалом, було відмічено зацікавленість з обох сторін щодо подальшої
співпраці з розширення EGNOS на території України та підкреслено важливість
проекту UKRAINE у цьому процесі.
Учасників семінару було запрошено взяти участь у наступному семінарі з
подібної тематики, що відбудеться в Київському політехнічному інституті
наприкінці червня ц. р.
16 та 17 березня представники GSА разом із представниками ДКА та
НЦУВКЗ відвідали запропоновані місця розміщення станцій RIMS у Києві та
Київській області (на території Державного підприємства «Київприлад»,
публічного акціонерного товариства «Елміз», аеропорту «Жуляни» та
Головного центру спеціального контролю (смт Городок)).

