
ВІДКРИТТЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЛЯ ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ



ВИДИ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наукові космічні дослідження

Використання космічного простору

Розроблення об’єктів космічної діяльності  
(в тому числі їх агрегатів та складових частин)

Випробування об’єктів космічної діяльності  
(в тому числі їх агрегатів та складових частин)

Експлуатація об’єктів космічної діяльності  
(в тому числі їх агрегатів та складових частин)

Управління об’єктами космічної діяльності  
(в тому числі їх агрегатів та складових частин)

Забезпечення запуску апаратів, їх складових 
частин

Запуск та повернення космічних апаратів, їх 
складових частин з космічного простору на землю 

Виробництво об’єктів космічної діяльності  
(в тому числі їх агрегатів та складових частин)

Ремонт та технічне обслуговування об’єктів 
космічної діяльності (в тому числі їх агрегатів та 
складових частин)



ДОСТУП ДО РИНКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 

ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП 

(Декларація про провадження 
господарської діяльності в сфері 
космічної діяльності)



ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП +
МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Treaty on principles 
governing the activities of 
states in the exploration and 
use of outer space, including 
the moon and other celestial 
bodies

Відповідно до Закону 
України «Про дозвільну 
систему у сфері 
господарської діяльності», 
декларація є одним з 
інструментів доступу до 
ринків. 

За допомогою декларації 
Держава може 
авторизувати приватного 
суб’єкта господарювання 
на провадження 
господарської діяльності.

States Parties to the Treaty shall bear international 
responsibility for national activities in outer space, including 
the moon and other celestial bodies, whether such 
activities are carried on by governmental agencies or by 
non-governmental entities, and for assuring that national 
activities are carried out in conformity with the provisions 
set forth in the present Treaty. The activities of non- 
governmental entities in outer space, including the moon 
and other celestial bodies, shall require authorization 
and continuing supervision by the appropriate State 
Party to the Treaty. When activities are carried on in outer 
space, including the moon and other celestial bodies, by an 
international organization, responsibility for compliance 
with this Treaty shall be borne both by the international 
organization and by the States Parties to the Treaty 
participating in such organization.



ДЕКЛАРАТИВНИЙ ПРИНЦИП + ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Забезпечує відповідність космічних об’єктів вимогам щодо 
якості та безпеки

Сертифікація відповідності об’єкта космічної діяльності

Для запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної 
безпеки, охорони довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля майданчиків для 
тестування (випробування) турбін, двигунів або реакторів

Надає право на використання повітряного простору

Дозвіл на використання повітряного простору України 

Для безпеки під час запуску космічних об’єктів обмежуються 
польоти повітряних суден та проведення масових заходів 
державного рівня

Встановлення обмеження щодо 
використання повітряного простору України

Гарантує безпечний запуск космічних об’єктів, їх 
експлуатацію в космічному просторі та повернення. Перед 
реєстрацією Держава має перевіряти: дату і територію або 
місце запуску; основні параметри орбіти; опис місії; загальне 
призначення космічного об’єкту, інші параметри.

Реєстрація ракети-носія, космічного апарату 
в Державному реєстрі космічних апаратів України 

Забезпечує фінансову відповідальність за ризики, пов’язані 
з космічною діяльністю

Обов’язкове страхування 



ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ПРОВЕДЕННЯ 
ПЕРЕГОВОРІВ З ІНОЗЕМНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ 

З ПИТАНЬ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повідомлення ДКАУ про проведення 
переговорів

Дозвіл на проведення переговорів



ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ 
МІЖ ПРИВАТНИМИ СУБ’ЄКТАМИ КОСМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИМИ 
КОНТРАГЕНТАМИ

Повідомлення ДКАУ про укладення 
договорів

Реєстрація укладених договорів в ДКАУ.  
Можливі підстави для відмови 
в реєстрації



СЕРТИФІКАЦІЯ

Обов’язкова сертифікація лише для 
об’єктів космічної діяльності, що 
виробляються в Україні і призначені для 
експлуатації на її території.
Об’єкти, виготовлені за іноземним 
замовленням проходять сертифікацію в 
Україні за домовленістю між сторонами.

Обов’язкова сертифікація для будь-якого 
об’єкту космічної діяльності в Україні



РЕЄСТРАЦІЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

Якщо космічний апарат створюється 
для інших держав, іноземних суб’єктів 
господарської діяльності чи міжнародних 
організацій, то питання його реєстрації 
вирішується згідно з укладеними 
міжнародними договорами (контрактами)

Норма відсутня



ЗМЕНШЕННЯ НАДМІРНОГО ФІНАНСОВОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Залишаємо два обов’язкові  
види страхування: 

1  Страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів 
космічної діяльності

2  Страхування відповідальності 
щодо ризиків, пов’язаних з 
підготовкою до запуску космічної 
техніки на космодромі, запуском 
та експлуатацією її у космічному 
просторі

Скасовуємо обов’язкове страхування 
власного майна (Недоцільно власника 
зобов’язувати страхувати власне 
майно. Таке страхування має бути 
добровільним):

1  Страхування об’єктів космічної 
діяльності (наземна інфраструктура)

2  Страхування об’єктів 
космічної діяльності (космічна 
інфраструктура), які є власністю 
України



ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ


