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ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Тарута С.О., 

Кисилевський  Д.Д., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Давиденко  В.М., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., 

Мовчан  О.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету – Шестопалова В.П., Кравченко М.М., 

Дехтярук  М.Б. 

  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
 

1. 

  

  

  

 

2. 

 

 

 

 

  

Щодо концепції космічної діяльності та потреби в законодавчому регулюванні 

космічної діяльності.  

(доповідає Голова Державного космічного агентства України Усов В.В.); 

 

Щодо проблемних питань окремих підприємств космічної галузі України. 

(доповідають керівники підприємств космічної галузі:  

 ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля; 

 ДП «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод 

 ім. О.М. Макарова»; 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету Колтунович  О.С., Скорик М.Л., 

Приходько Б.В., Шевченко Є.В. 
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 ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод»; 

 ДНВП  «Об`єднання Комунар»; 

 ПАТ «Хартрон»;  

 ДП «Виробниче об`єднання Київприлад»; 

 Національний центр управління та випробувань космічних засобів. 

 

 

   ЗАПРОШЕНІ: 

 

КІСЄЛЬ 

Юрій Григорович 

 

- народний депутат України - Голова Комітету Верховної 

Ради України з питань транспорту та інфраструктури; 

КАПТЄЛОВ 

Роман Володимирович  

 

- народний депутат України - член Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету; 

КРАСОВ 

Олексій Ігорович 

 

- народний депутат України - член Комітету Верховної 

Ради України з питань антикорупційної політики; 

СКІЧКО 

Олександр Олександрович 

 

- народний депутат України - член Комітету Верховної 

Ради України з питань транспорту та інфраструктури; 

КОВАЛЕНКО 

Анна Миколаївна 

 

- заступник Керівника Офісу Президента України; 

УСОВ 

Володимир Володимирович 

 

- Голова Державного космічного агентства України; 

БОНДАРЕНКО  

Олександр Вікторович 

 

- Голова Дніпропетровської ОДА; 

ОЛІЙНИК 

Святослав Васильович 

 

- Голова Дніпропетровської обласної ради; 

ОЗЕРАН 

Олександр Сергійович 

 

- радник Голови Державного космічного агентства 

України на громадських засадах; 

ТОКАРЄВ 

Антон Володимирович 

 

- радник Голови Державного космічного агентства 

України на громадських засадах; 

РОКИТСЬКИЙ 

Євген Леонідович 

 

- радник Голови Державного космічного агентства 

України на громадських засадах; 

ОЧІЧЕНКО 

Роман Анатолійович 

- науковий співробітник науково дослідного відділу 

розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності 

науково-дослідного управління розвитку інформаційно- 

телекомунікаційних систем Наукового центру зв`язку та 

інформатизації Збройних Сил України Міністерства 

оборони України; 

 



АЛБУЛ 

Валентин Валентинович 

- підполковник, начальник відділу моніторингу та оцінки 

космічної обстановки Головного командного центру 

Збройних Сил України Міністерства оборони України; 

 

РУЧКО 

Сергій Володимирович 

- полковник, заступник начальника управління 

Департаменту військової частини 0515, Міністерства 

оборони України; 

 

ЇЖАК 

Олексій  

- завідувач відділу досліджень Центрального регіону в 

місті Дніпрі Національного інституту стратегічних 

досліджень; 

 

МІТРАХОВ 

Микола Олександрович 

 

- Секретар Ради асоціації «Космос»; 

ДЕГТЯРЕВ 

Олександр Вікторович 

- Генеральний директор ДП «Конструкторське бюро 

«Південне» ім. М.К. Янгеля, Академік НАН України; 

БОНДАР 

Михайло Анатолійович 

- Головний інженер – перший заступник Генерального 

директора ДП «Конструкторське бюро «Південне»  

імені М.К. Янгеля; 

КАМИШОВ 

Олександр Анатолійович 

- перший заступник Генерального конструктора –

генерального директора з організаційно- економічних 

питань ДП «Конструкторське бюро «Південне»         

імені М.К. Янгеля; 

КУЖМАН 

Олег Миколайович 

- заступник Генерального директора із загальних питань 

ДП «Конструкторське бюро «Південне»                    

імені М.К. Янгеля; 

ПОЛУЯН 

Сергій Миколайович 

- керівник відділення комунікативного та 

інформаційного забезпечення ДП «Конструкторське 

бюро «Південне» імені М.К. Янгеля; 

ВЄДЄНЄЄВ 

Денис Сергійович 

 начальник самостійного відділення міжнародного 

співробітництва ДП «Конструкторське бюро 

«Південне» імені М.К. Янгеля; 

ПОТЬОМКІН 

Руслан Олегович 

- заступник начальника відділу ДП «Конструкторське 

бюро «Південне» імені М.К. Янгеля; 

РЕШЕТІЛОВ 

Артем Олександрович 

- начальник сектора ДП «Конструкторське бюро 

«Південне» імені М.К. Янгеля; 

САВИНСЬКА 

Оксана Володимирівна 

- начальник групи ДП «Конструкторське бюро 

«Південне» імені М.К. Янгеля; 

ВОЙТ 

Сергій Миколайович 

- Генеральний директор ДП «Виробниче об`єднання 

Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»; 

НІКОН 

Дмитро Євгенович 

- головний економіст - начальник планово-економічного 

управління ДП «Виробниче об`єднання Південний 

машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»; 

ПОПОВ  

Віктор Васильович 

- Голова правління ПАТ «Корпорація ФЕД»; 



 

ФАДЄЄВ 

Валерій Андрійович 

 

- заступник Голови правління ПАТ «Корпорація ФЕД»; 

ЛУТОНІН 

Сергій Віталійович 

 

- член правління, директор з інформаційних технологій та 

АСУВ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; 

ПЛИСКА 

Іван Михайлович 

 

- в.о. директора ДП «Дніпровський проектний інститут»; 

ШИМАН 

Леонід Миколайович 

- Генеральний директор  ДП «НВО «Павлоградський 

хімічний завод»; 

ХОЛОДЕНКО 

Тетяна Фердинандівна 

- начальник управління охорони праці екологічного 

нагляду та спеціального режиму - головний еколог 

державного підприємства «НВО «Павлоградський 

хімічний завод»; 

ЯРЕМЕНКО 

Анатолій Степанович 

- Генеральний директор  ДНВП  «Об`єднання Комунар»; 

 

ВАХНО 

Микола Іванович 

- Президент – Голова правління ПАТ «Хартрон»;  

 

РОМАНОВСЬКИЙ 

Олександр Володимирович 

 

- Генеральний директор ТOВ «НВП «ХАРТРОН-

ЮКОМ», народний депутат України VIII скликання; 

ЗЛАТКІН 

Олег Юрійович 

 

- Генеральний директор ТOВ «НВП «ХАРТРОН-АРКОС 

ЛТД»; 

ОСАДЧИЙ  

Олександр Володимирович 

 

- Генеральний директор ДП «Виробниче об`єднання 

«Київприлад»; 

КІНАХ 

Анатолій Кирилович 

 

- Президент Українського союзу промисловців і 

підприємців; 

ЗІМІН  

Сергій Георгійович 

 

- Віце - Президент Українського союзу промисловців і 

підприємців; 

ПРИСЯЖНИЙ  

Володимир Ілліч 

 

- начальник Національного центру управління та 

випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ); 

ЯНЧЕВСЬКИЙ 

Сергій Леонтійович 

 

- заступник начальника Національного центру 

управління та випробувань космічних засобів 

(НЦУВКЗ); 

 

ВОЛОШИН 

Вячеслав Іванович 

- заступник керівника Дніпропетровської філії 

«Дніпрокосмос» Національного центру управління та 

випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ); 

ГОЛОВКО 

Володимир Вікторович 

 

 

- 

 

експерт Центру Разумкова; 

СКАРШЕВСЬКИЙ 

Віктор Георгійович 

 

- радник Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку;   



КРАСНІКОВ  

Денис Анатолійович 

 

- радник Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку.  

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету  Наталухи Д.А. щодо порядку денного 

виїзного засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний виїзного засідання Комітету  

 

                                                 «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Підласа Р.А., 

Рущишин  Я.І., Буймістер Л.А., Давиденко  В.М., Кицак  Б.В., Кубів С.І., 

Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

  Рішення прийнято. 
                 

 

 

В ході засідання з доповідями виступили: Голова Комітету Наталуха Д.А., Голова 

Дніпропетровської ОДА Бондаренко О.В., Голова Дніпропетровської обласної ради 

Олійник  С.В., перший заступник Голови Комітету Тарута С.О., заступник Голови Комітету 

Кисилевський  Д.Д., Голова Державного космічного агентства України Усов В.В., 

Генеральний директор ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярев О.В., Генеральний 

директор ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» Войт С.М., 

Генеральний директор  ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» Шиман Л.М., 

Генеральний директор  ДНВП  «Об`єднання Комунар» Яременко А.Т., Президент – Голова 

правління ПАТ «Хартрон» Вахно А.І., Генеральний директор ДП «Виробниче об`єднання 

«Київприлад» Осадчий О.В., начальник Національного центру управління та випробувань 

космічних засобів Присяжний В.І., Президент Українського союзу промисловців і підприємців 

Кінах А.К., заступник Керівника Офісу Президента України Коваленко А.М. 

         

 

В обговоренні зазначених питань взяли участь: народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Кисилеський Д.Д., Тарута С.О., Кубів С.І., Буймістер Л.А., 

Давиденко  В.М.; народний депутат України – Голова Комітету з питань транспорту та 

інфраструктури Кісєль Ю.Г., народний депутат України – член Комітету з питань бюджету 

Каптелов Р.В.; Голова Державного космічного агентства України Усов В.В., Генеральний 

директор ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярев О.В., начальник Національного центру 

управління та випробувань космічних засобів Присяжний В.І., Голова Дніпропетровської ОДА 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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Бондаренко  О.В., Президент – Голова правління ПАТ «Хартрон» Вахно А.І., Генеральний 

директор  ДНВП  «Об`єднання Комунар» Яременко А.Т. 

 

Заслухавши інформацію виступаючих щодо питань порядку денного, учасники 

засідання відмітили важливість і необхідність вирішення питань, порушених у ході 

обговорення та актуальність запропонованих доповідачами новацій. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: З урахуванням висловлених під час засідання пропозицій членів Комітету 

схвалити Рішення виїзного засідання Комітету з питань економічного 

розвитку на тему: «Проблематика космічної галузі України». 

                        

                                (Рішення Комітету додається) 

 

                                                 «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Підласа Р.А., 

Рущишин  Я.І., Буймістер Л.А., Давиденко  В.М., Кицак  Б.В., Кубів С.І., 

Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

                 
 

 

Під час проведення виїзного засідання народні депутати України – члени Комітету та 

інші учасники засідання відвідали та ознайомились з роботою ДП «Конструкторське бюро 

«Південне» ім. М.К. Янгеля та ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод 

ім. О.М. Макарова». 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                    Д. Наталуха   

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. Рущишин 
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                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

виїзного засідання Комітету  

на тему: «Проблематика космічної галузі України» 

 

12 березня 2020 року,  10.00-12.30 

(м. Дніпро, Дніпропетровська ОДА, проспект Олександра Поля, 1) 

 

Розглянувши проблематику космічної галузі України за основними напрямами 

діяльності, заслухавши та обговоривши інформацію Комітету Верховної Ради України з 

питань економічного розвитку за результатами виїзного засідання 12 березня 2020 року у 

м. Дніпро, 

 

Комітет  в і д з н а ч а є: 

 

Космічна промисловість і космічна діяльність в Україні перебувають в системній 

кризі, яка спричинена як об’єктивними обставинами, так і довготривалою кризою 

державного управління. 

Основні об’єктивні чинники кризи: 

монополізація державою космічної діяльності в Україні; 

невідповідність можливостей і потреб держави, з одного боку, та, з іншого боку, 

потенціалу космічної промисловості; 

недостатня інтеграція України в міжнародну космічну діяльність на державному 

рівні; 

недостатня інтеграція космічної промисловості в міжнародну кооперацію з 

виробництва ракетно-космічної техніки; 

низька інвестиційна привабливість космічної промисловості, зокрема, повна 

відсутність стратегічних інвестицій; 

відсутність затвердженої Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 

програми України. 

Головним чинником кризи державного управління є поєднання управління 

космічною діяльністю та космічною промисловістю, яке шкодить обом напрямам.  

Першочерговий захід щодо подолання кризи, а саме, законодавчу ліквідацію 

державної монополії на космічну діяльність вже виконано.  

Стан космічної промисловості, зокрема одного з її лідерів – ДП «Виробниче 

об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», є катастрофічним, 

підприємство потребує негайних та комплексних заходів державної підтримки. Основним 

напрямом державної підтримки має бути фінансова стабілізація та підвищення 



інвестиційної привабливості підприємств космічної галузі, а кінцевою метою – залучення 

стратегічних інвестицій. 

Основним шляхами подолання кризи визнати: 

інституційне розгалуження державного управління космічною діяльністю та 

космічною промисловістю; 

усунення перешкод для інтеграції України в міжнародну космічну діяльність, 

зокрема, через забезпечення виконання вимог статті 26 Закону України «Про космічну 

діяльність» (демілітаризація Державного космічного агентства); 

набуття Україною членства в Європейському космічному агентстві; 

законодавчу і нормативну підтримку розвитку приватного сектору космічної 

промисловості; 

затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 

України. 

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

 1. Рекомендувати Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (далі – Мінекономіки) спільно з Державним космічним агентством 

України (далі – ДКАУ) розробити та направити на схвалення Кабінету Міністрів України 

у встановленому законодавством порядку проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної 

космічної програми України на 2020 – 2030 роки”. 

Термін – липень 2020 року 

 

2. Рекомендувати Мінекономіки спільно з ДКАУ розробити проект Закону України 

“Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 

України на 2020-2030 роки”, забезпечити його погодження у встановленому 

законодавством порядку.   

Термін – листопад 2020 року 

 

3. Рекомендувати Мінекономіки спільно з ДКАУ надати пропозиції щодо 

організації та фінансування робіт з створення підприємствами України аналогів 

російських компонентів, що використовуються у космічній галузі та призначити 

відповідального за координацію проектів імпортозаміщення в космічній галузі. 

 

4. Рекомендувати Мінекономіки спільно з ДКАУ розробити проект Закону України 

про внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність” і нормативних актів 

Кабінету Міністрів України з метою уточнення розподілу повноважень між Мінекономіки 

та ДКАУ, та забезпечити їх погодження у встановленому законодавством порядку.  

 

Термін – травень 2020 року 

 

5. Створити на базі Комітету з питань економічного розвитку робочу групу із 

залученням Мінекономіки, ДКАУ і керівників підприємств космічної галузі для розробки 

нормативних актів щодо врегулювання питань космічної галузі і космічної діяльності:  

 

5.1. Проектів законів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, 

фінансового оздоровлення та управління майном ДП «ВО «Південмаш» з метою 

стабілізації роботи підприємства. 

 



5.2. Проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського кодексу 

України” та нормативних актів Кабінету Міністрів України  в частині зміни порядку 

зарахування коштів від відчуження об’єктів основних засобів, які продаються в процесі 

ліквідації державних підприємств. 

 

5.3. Проекту Закону України “Про особливості перетворення підприємств 

космічної галузі”. 

 

5.4. Постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до “Програми 

утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22” з 

метою продовження терміну дії програми, її фінансування та забезпечення утилізації 1802,3 

тонн твердого ракетного палива, яке зберігається на Державному підприємстві “Науково-

виробниче об'єднання “Павлоградський хімічний завод”. 

5.4.1. Запропонувати Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо 

виділення коштів з загального фонду державного бюджету в обсязі 164 401,00 тис. грн. 

на 2020 рік  на утилізацію  твердого ракетного палива міжконтинентальних 

балістичних ракет РС-22, що зберігається на ДП “Науково-виробниче об'єднання 

“Павлоградський хімічний завод”, до вирішення питання продовження терміну дії 

“Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет 

РС-22”, з проведенням аудиту витрат. 

 

5.5. Запропонувати Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо 

виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виконання заходів з 

утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу), що зберігаються на ДП 

«Конструкторське бюро «Південне» у обсязі 22 439,0 тис. грн. з метою запобігання 

виникненню на ДП «ВО Південмаш» надзвичайної ситуації техногенного характеру. 

5.5.1. Міністерству фінансів України спільно з ДКАУ під час коригування 

Державного бюджету на 2020 рік передбачити за окремою бюджетною програмою 

видатки на фінансування Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого 

ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року. 

5.5.2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести зміни до Порядку 

забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам з метою виконання 

Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) 

на період до 2020 року та запобігання техногенної катастрофи в подальшому. Зокрема, 

передбачити заборону обмеження або відключення електропостачання державного 

підприємства «ВО Південмаш»  шляхом включення його до групи споживачів, стосовно 

яких такий механізм регуляторного захисту вже застосовується. 

 

5.6. Нормативного акту Кабінету Міністрів України “Про передачу цілісного 

майнового комплексу Державного підприємства “Науково-виробниче об’єднання 

“Павлоградський хімічний завод” із сфери управління Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України до сфери управління Державного космічного 

агентства України”. 

 

6. Вжити в установленому законодавством України порядку заходів щодо 

укладення “мирової угоди” між Державним підприємством “Виробниче об’єднання 

“Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова” та Державною податковою 

службою України з метою розстрочення виплати боргу підприємства зі сплати єдиного 

соціального внеску по рішенню суду в сумі 90,0 млн. грн. на 5 років. 

7. Рекомендувати ДКАУ організувати проведення переговорів з метою подальшого 



мирного розв’язання претензій Boing до ДП «КБ «Південне» та ДП «ВО Південмаш». 

 

8. Мінекономіки спільно з ДКАУ опрацювати питання подальшої реалізації 

проекту НССЗ «Либідь». За результатами опрацювання поінформувати Комітет з питань 

економічного розвитку про пропозиції щодо вжиття подальших заходів.  

 

8.1. Проаналізувати і надати на розгляд Комітету з питань економічного розвитку, 

іншим зацікавленим комітетам Верховної Ради України і ЦОВВ довідку про доцільність 

створення українського угруповання супутників з апаратів, виготовлених на ДП «КБ 

«Південне» та / чи інших українських підприємствах космічної галузі, в тому числі 

визначити потребу в фінансуванні створення такого угруповання, модель управління, 

споживачів даних, можливість комерційного використання даних, що не становлять 

державну таємницю. 

 

8.2. Рекомендувати Мінекономіки спільно з ДКАУ ініціювати виділення 

фінансування на запуск супутника, розробленого ДП «КБ «Південне» на умовах 

співфінансування з Дніпропетровською ОДА в 2020 році.   

 

9. Рекомендувати Мінекономіки та ДКАУ розробити та затвердити план дій по 

інтеграції України в Європейське космічне агентство, кінцевою метою якого визначити 

повноправне членство України в ньому. При формуванні бюджету на 2021 рік та 

передбачити фінансування необхідних внесків. 

 

10. Рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо внесення 

змін до штатного розпису Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України та збільшення чисельності працівників управління координації 

космічної діяльності департаменту економіки безпеки і оборони з урахуванням обсягу 

повноважень, покладених на Мінекономіки щодо забезпечення формування та реалізації 

політики у сфері космічної діяльності.  

 

11. Рекомендувати ДКАУ провести аудит належного йому майна і майна 

підприємств, віднесених до сфери управління ДКАУ та поінформувати Комітет з питань 

економічного розвитку про результати такого аудиту. 

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Голову Комітету 

Верховної Ради України з питань економічного розвитку Наталуху Д.А. 

 

 


