Вітання головного редактора
з нагоди 25-річчя з часу заснування
Державного космічного агентства України

Шановний Юрію Миколайовичу!
Рада з космічних досліджень НАН України, члени редколегії та редакції науковопрактичного журналу «Космічна наука і технологія» вітає Державне космічне
агентство України зі знаменною ювілейною датою – 25-річчям від часу заснування агентства.
Ця знакова подія засвідчила всьому світові появу ще однієї незалежної
космічної держави – України. За ці роки під проводом агентства виконано
чотири Загальнодержавні космічні програми, створено та запущено космічні
апарати серії «Січ», розроблено нові унікальні космічні платворми «Мікросат» і «Южсат», виконано оригінальні науково-технічні експерименти на
Землі і в космосі.
Ми радіємо встановленню плідних творчих зв’язків між інститутами Національної академії наук України і підприємствами Державного космічного
агентства України при виконанні багатьох проектів, зокрема з конструкторським бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, виробничим об’єднанням «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», казенним підприємством
спеціального приладобудування «Арсенал», публічним акціонерним товариством «Хартрон». Ця співпраця сприяла зміцненню обороноспроможності нашої держави, розвитку її економічного потенціалу та підвищенню
ефективності космічної галузі України, вирішенню найважливіших наукових
і науково-технічних проблем. Про широке впровадження результатів наукових досліджень у практику свідчать і сотні статей, надруковані за ці роки у
науково-практичному журналі «Космічна наука і технологія», який ми спільно видаємо.
За 25 років значно розширилися горизонти та географія міжнародної
співпраці України в космічній галузі, неперевершеним успіхом якої був
політ українського космонавта Леоніда Каденюка і виконання ним спільних українсько-американських експериментів з космічної біології. Широко відомі успіхи українських конструкторів ракетно-космічних комплексів, інженерів та науковців з дистанційного зондування Землі, космічного
матеріалознавства і технологій, астрономії й космічного права, досягнуті
спільно з колегами країн Європи, Азії та Америки.
Бажаємо Вам і всьому колективу Державного космічного агентства
України доброго здоров’я та нових звершень в ім’я розвитку космічної галузі України!
З повагою,
президент НАН України,
голова Ради з космічних досліджень НАН України,
головний редактор журналу «Космічна наука і технологія»
академік НАН України
Б.Є. Патон
28 лютого 2017 року
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З нагоди ювілею у Державному космічному агентстві України 1 березня 2017
року відбулася зустріч керівників і працівників агентства, які працювали в
установі у різні періоди її 25-літньої історії. Ветеранів та працівників агентства привітав перший Президент України Леонід Кравчук, народні депутати
України Андрій Тетерук та Максим Курячий, перший космонавт незалежної
України Леонід Каденюк, керівники підприємств галузі. Вітальні адреси надіслали Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Голова Верховної ради України Андрій Парубій, президент
НАН України Борис Патон. Учасники зустрічі обговорили сучасний стан та
перспективи розвитку космічної галузі, згадали найяскравіші сторінки історії агентства

Вітаємо колектив Державної установи «Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук
України» із 25-річчям від дня заснування установи!
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