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Передмова 

Україна історично вважається однією з провідних країн у галузі космічних технологій. Сьогодні 

завдання полягає у налагодженні ефективних та вигідних зв’язків з європейськими компаніями 

для посилення співпраці. Проект “UKRAINE” націлений на створення таких можливостей для 

українських компаній та промисловості. 

Даний проект розпочався у січні 2015 року, маючи на меті отримати максимальну користь від 

можливостей співробітництва, які відкрились завдяки підписанню угоди між Україною та ЄС у 

галузі глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS). Фінансування проект отримав від 

Європейського агентства глобальних супутникових навігаційних систем в рамках програми ЄС з 

науки та інновацій “Горизонт 2020”, грантова угода № 641517. 

Головною ціллю проекту “UKRAINE” є зміцнення позицій Європи як провідного гравця в космічній 

галузі з системами Galileo та EGNOS на українському ринку послуг супутникового зв’язку із 

використанням GNSS (глобальна навігаційна супутникова система). 

Консорціум проекту “UKRAINE” нараховує 9 організацій з шести країн: 5 країн Європейського 

Союзу (Італія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Іспанія) та Україна. Реалізація цілей проекту 

дозволить створити в Україні бізнес-можливості як для національних, так і для європейських 

компаній, а також отримати суспільну користь для української економіки та суспільства в цілому. 

Завданнями проекту “UKRAINE” є сприяння розробленню додатків із використанням GNSS за 

допомоги міжнародного співробітництва, а також створення можливостей для широкого 

розповсюдження системи EGNSS в Україні, що сприятиме розширенню знань та стимулюванню 

бізнес-зв’язків. Діяльність проекту передбачає: 

 Посилення співпраці між Україною та ЄС, розвиток існуючих в Україні додатків на базі GNSS шляхом 
впровадження систем Galileo та EGNОS 

 Дослідження можливостей інтеграції української нормативної бази до ключових європейських директив 
та положень про EGNSS 

 Підготовка авіаційного ринку України до впровадження і використання EGNOS 

 Розроблення інноваційного рішення з використанням EGNSS для відслідковування небезпечних вантажів, 
а також пілотне тестування цього рішення із залученням мультимодального вантажного перевізника 

 Створення бізнес-можливостей для європейських та українських компаній, а також залучення 
зацікавлених стейкхолдерів за допомоги конкурсу інноваційних ідей для використання EGNSS системи 

 Розповсюдження результатів проекту 

Крім того, метою проекту є перетворення результатів дослідження на інновації в Україні шляхом 

налагодження зв’язків між розробниками технологій з місцевими університетами, науково-

дослідними центрами, бізнес-інкубаторами, малими та середніми підприємствами, 

представниками громадського сектору, а також місцевої влади. 

У проектному довіднику представлений огляд діяльності, що була здійснена в рамках проекту 

“UKRAINE” з 2015 по 2016 рік, та перші результати, які можуть мати довгостроковий вплив.  
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EGNOS, європейська геостаціонарна служба навігаційного покриття — це європейська супутни-

кова система диференційної корекції, розроблена для збільшення точності сигналів GPS позиціо-

нування та їх надійності на території Європи. Ця технологія підвищує функціональність систем су-

путникової навігації за рахунок передачі поправок для перешкод, які можуть вплинути на переда-

чу супутникового сигналу. 

Таким чином, користувачі отримують додаткові переваги від покращених характеристик позиціо-

нування під час використання пристроїв з додатком GNSS. Крім того, система EGNOS має інтегра-

льну властивість, яка полягає у забезпеченні інформації про надійність позиціонування та синхро-

нізацію, яка передається через сигнали супутникового зв'язку. 

Система EGNOS складається з трьох геостаціонарних супутників і мережі наземних станцій. Чітко 

розташовані базові станції, розгорнуті по всьому континенту, вимірюють сигнали GPS. Помилки 

GPS сигналів потім пересилаються в комп’ютерний центр, який розраховує диференційні поправ-

ки та цілісність повідомлень, які у свою чергу передаються через континент за допомогою геоста-

ціонарних супутників EGNOS як додаткова або супутня інформація до початкового GPS повідом-

лення.  

Система EGNOS на даний момент покриває більшість європейських країн. Однак, у пошуках нових 

бізнес-можливостей ЄС має на меті розширити покриття системи EGNOS на сусідні країни: Україну 

та середземноморських сусідів. 

1.2. СУЧАСНИЙ СТАН ПОКРИТТЯ 

1.1. ЩО ТАКЕ EGNOS? 

1. Розповсюдження системи EGNOS в Україні: стратегія 

“переможець-переможець” 
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1.3. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ EGNOS 

Система EGNOS покращує якість позиціонування майже у всіх галузях, включаючи, зокрема, авіа-

ційну, морську, агропромислову, дорожню, залізничну та картографічну. Збільшені точність по-

зиціонування та надійність, які забезпечується системою EGNOS, призводять до вдосконалення 

характеристик існуючих пристроїв без додаткових витрат, лише за ціною сумісних з EGNOS прий-

мачів. 

Сигнал системи EGNOS попереджає користувача про виникнення небажаних ситуацій, таких як 

погіршення GPS сигналу, в результаті чого оператор дізнається, що на послугу позиціонування 

більше не можна покладатись, а тому не слід використовувати її для запланованої роботи. Пок-

ращені характеристики системи EGNOS — це ключовий фактор для удосконалення та розвитку 

певних послуг як в процесах з особливими вимогами до безпеки, таких як посадка літака спира-

ючись на прибори, так і в ділових справах, таких як сільське господарство та картографія. 

1.4. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ EGNOS В УКРАЇНІ  

Поточний масштаб покриття системи EGNOS дозволяє лише часткове використання цього серві-

су в певних країнах східної Європи, включаючи Україну. Враховуючи цей факт, угода про співро-

бітництво між Україною та ЄС у сфері супутникової навігації, що була набула чинності у грудні 

2013 року, стала переможним кроком. Ця угода зробить можливим всебічне використання пос-

луг системи EGNOS в Україні і відкриє низку бізнес-можливостей як для європейських, так і для 

українських компаній. 

Для Європи розширення масштабів використання системи EGNOS означає можливість зміцнити 

власні позиції як важливого гравця на ринку супутникової навігації, а також забезпечити викори-

стання європейських послуг на території України для підтримки розвитку інноваційних додатків. 

Крім того, це сприятиме тому, що додатки з використанням системи EGNSS зможуть завоювати 

привабливі для європейської промисловості ринки. 

В Україні система EGNSS стане ключовим внеском у вдосконалення безпеки та ефективності до-

датків, які використовуються в авіаційному та транспортному секторах і не тільки, в країні, де 

міжнародна торгівля посідає важливе місце. Зокрема, впровадження систем EGNOS в Україні 

сприятиме розвитку наступних галузей. 

Підвищення потенціалу авіаційного сектору 

Збільшення кількості місць для посадки літаків в суворих атмосферних умовах та у менш облад-

наних аеропортах означатиме більше вигідних можливостей як для аеропортів, так і для авіао-

ператорів. Передові схеми заходу на посадку, а також ефективніші маршрути допоможуть зеко-

номити пальне і зменшити шум в заселених районах поблизу аеродромів. З часом з’явиться та-

кож можливість поступово припинити використання деяких дорогих аеронавігаційних допоміж-

них пристроїв і зробити доступним спектр радіочастот, який можна використовувати для інших 

нових послуг. 
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Підвищення сільськогосподарської ефективності  

Використання систем супутникової навігації є ключовим елементом технології раціонального 

сільського господарства “Precision Agriculture”. Раціональне сільське господарство – це високое-

фективна сільськогосподарська стратегія, яка підвищує врожайність і продуктивність, разом з 

тим зменшуючи витрати і вплив на навколишнє середовище. Пристрої на базі EGNOS дозволя-

ють фермерах впроваджувати рішення, що приносять високий прибуток при мінімальних інвес-

тиціях:  

 Управління трактором з більшою точністю 

 Автоматичне регульоване орання, сіяння та зрошення 

 Віртуальне огородження та позиціонування худоби 

 Легке та чітке розмежування ділянок і картографування кордонів 

 Більш «розумні» наземні перевезення 

Використання супутникової навігації і системи EGNOS покращить ефективність наземних переве-

зень через впровадження таких технологій, як "розумні" транспортні системи і системи підтрим-

ки змішаних перевезень. "Розумні транспортні системи" – це передові додатки з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі дорожнього транспорту, включаючи інфрастру-

ктуру, транспортні засоби і користувачів, а також у галузі управління дорожнім рухом і логістики. 

Впровадження цієї технології дозволить: 

 Оптимально використовувати і керувати дорожнім рухом; 

 Забезпечити постійну доступність ICT послуг для транспортних засобів; 

 Підвищити безпечність через покращення системи управління дорожнім рухом; 

 Забезпечити зв'язок між транспортним засобом і транспортною інфраструктурою; 

 Забезпечити надходження інформації про дорожній рух в режимі реального часу;  

 Надавати послуги з паркування і бронювання місць для паркування найбільш безпечним 

способом; 

 Сприяти розробці інноваційних рішень для мультимодальної логістики і перевезення не-

безпечного вантажу.  

7 Проектний довідник 



Більшість вантажних перевезень в Україні здійснюється за допомогою залізничного транспорту, 

який охоплює понад 70% загального щорічного кілометражу і тоннажності.  Система, яка викорис-

товується для моніторингу вантажних перевезень в Україні, повинна оптимально функціонувати в 

умовах залізничних перевезень: працювати в неелектрифікованих вагонах, під час здійснення пе-

ревезень по малонаселеним териториям з нестабільним сигналом мережі GSM. Оскільки технічне 

обслуговування вагонів відбувається лише раз в 4-6 років, моніторинговий пристрій повинен: 

 Забезпечувати довгий строк експлуатації батареї при мінімальному споживанні 

електроенергії 

 Працювати в екстремальних погодних умовах, як при високих температурах, так і при 

низьких 

 Контролювати і передавати дані всіх критичних параметрів (наприклад, температури, 

тиску тощо) 

 Регулярно надавати інформацію про місцезнаходження з метою розширення можливостей 

для подальшого планування роботи 

 Бути в змозі передавати дані з будь-якої точки на маршруті 

2.1. МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ 

2. Моніторинг мультимодальних перевезень в Україні 
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2.2. УНІКАЛЬНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ РІШЕННЯ 

Навігаційний приймач компанії Ovinto (партнера проекту “UKRAINE”) спеціалізується на моніто-
рингу безпеки перевезень цінних і небезпечних вантажів в умовах використання транспортних 
засобів без джерела живлення, таких як вагони-цистерни (залізничний транспорт) і цистерни-
контейнери (інтермодальні перевезення). В рамках проекту було проведено пілотне тестування 
пристрою на базі партнерів із промислового сектору, яке продемонструвало адаптовану версію 
для моніторингу інтермодальної логістики з наступними характеристиками: 

 Надійне покриття і регулярність передачі даних 

 Точність визначення координат за допомогою системи диференційних поправок EGNOS 

 Батарея, потужність якої розрахована на 60 місяців роботи в екстремальних погодних 
умовах 

 Приймає сигнали від системи Galileo 

2.3. ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОВЕДЕНІ В УКРАЇНІ 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (партнер проек-
ту “UKRAINE”) дослідив оптимальний чіпсет GNSS для використання в навігаційному пристрої 
для моніторингу мультимодальних перевезень, а також технічні характеристики малопотужних 
(пасивних) газоаналізаторів, які виявляють витік газу при перевезенні небезпечних вантажів. Ос-
новні параметри, за якими оцінювалась робота чіпа з GNSS: точність, споживання енергії, а та-
кож швидкість при визначенні місцезнаходження. Чіпсет було протестовано за наступними сце-
наріями: 

 “Гарячий” і “холодний” запуск 

 З використанням системи EGNOS і без неї 

 З прийомом сигналів від різних систем GNSS і з прийомом сигналів лише від GPS  

Після ретельного аналізу ринку, було придбано найбільш перспективні GNSS-чіпсети, які пройш-
ли тестування на швидкість “першої фіксації місцезнаходження” при різних умовах, а також на 
кількість енергії, витраченої під час цього тесту. Результатом цього тестування стали рекоменда-
ції щодо оптимально відповідних чіпсетів GNSS для використання в мультимодальному навіга-
ційному пристрої. 
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2.4. НАВІГАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ OVINTO НА БАЗІ СИСТЕМИ EGNOS ПОКРАЩУЄ 

СИСТЕМУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ  

25 квітня 2016 року компанія Ovinto, що займається телеметричним обладнанням для монітори-

нгу перевезення вантажів, оголосила про пілотне тестування пристрою Ovinto Sat M2M (на базі 

супутникової технології моніторингу та відслідковування), який було встановлено на частину ва-

гонів двох промислових компаній в рамках наукового проекту “UKRAINE”. За допомогою цього 

пристрою та згідно з директивами ATEX, нова технологія дозволяє компаніям оптимізувати опе-

рації системи поставок товарів та зміцнити партнерські відносини із замовниками. 

Наразі ці компанії мають можливість відслідковувати кожен свій транспортний засіб на шляху 

пересування з поліпшеною точністю (у порівнянні з використанням лише сигналів GPS) завдяки 

європейській системі диференційної корекції EGNOS. Моніторинг відбувається в режимі реаль-

ного часу, тому компанії мають точніші дані щодо строків доставки вантажу. Це дає можливість 

одразу з'ясувати, в якому стані знаходиться транспортній засіб — навантажений, розвантаже-

ний, або готовий до передислокації. Пристрій Ovinto Sat допомагає компаніям постійно тримати 

в полі зору транспортні засоби для максимального підвищення їх ефективності, поліпшення на-

дійності та діапазону точних даних про статус кожного з них в їх парку. 

“Завдяки пристрою компанії Ovinto на базі системи EGNOS ми отримали переваги в роботі з 

нашими замовниками і постачальниками, а також іншими зацікавленими сторонами в лан-

цюжку поставок, отримавши можливість перевозити необхідні їм матеріали у визначений 

строк. Ми стали впевнені, що наші транспортні засоби використовуються найефективні-

шим чином”, — зробив висновок представник пілотної компанії.  

Пристрій Ovinto Sat надає промисловим компаніям дані про вантаж, який перевозиться, та про 

його стан, включаючи тиск і температуру, чи іде він за курсом, або змінив траєкторію руху через 

аварію або сходження з колії.  

Супутниковий зв'язок у таких випадках є дуже доцільним завдяки своїй доступності, надійності 

та низькому рівню енергоспоживання у порівнянні із системою GSM.  

Крім того, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" провів 

наукове дослідження в рамках проекту "UKRAINE" з метою зменшення рівня енергоспоживання 

пристрою, тривалості з'єднання з супутником, а також підвищення точності визначення коорди-

нат навігаційного модуля. Проведене дослідження було також присвячене можливості встанов-

лення додаткових датчиків на пристрій Ovinto Sat та можливості його використання в Україні. 

Фредерік Ронсе, генеральний директор компанії Ovinto, висловився з цього приводу так: 

“Для забезпечення ефективного та надійного процесу перевезення вантажів на великі диста-

нції, вкрай необхідно мати стабільну моніторингову систему, а використання лише системи 

GSM або GPS не може гарантувати постійний зв'язок та точність даних. Відтепер пілотні 

компанії будуть не тільки мати змогу знати точне місцезнаходження своїх транспортних 

засобів, але й будуть упевнені, що вони працюють краще і використовуються ефективніше”. 
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Система EGNOS була розроблена для полегшення процесів управління літаком під час польоту, 

вантажних операцій та обслуговування пасажирів в аеропортах, а також схем заходу на посадку, 

спираючись на прилади. EGNOS допоможе поліпшити контроль за повітряними перевезеннями, 

що підвищить рівень безпеки, дозволить регулювати інтенсивність авіаперевезень, і може навіть 

сприяти зменшенню кількості необхідної наземної інфраструктури.  

Безпека і доступність — підвищена (вертикальна) точність і цілісність даних означає, що є можли-

вість зниження висоти прийняття рішення про посадку (APV-I) майже до 61 м, в залежності від 

місцевої географії. Злітно-посадкові смуги, не обладнані системами для "сліпого" приземлення, з 

ускладненим рельєфом, або при несприятливих погодних умовах стають більш зручними, а кіль-

кість контрольованих польотів за наземними орієнтирами зменшується.  

Покращена система налаштувань — EGNOS надає можливість користування зональною аеронаві-

гацією (RNAV) і навігацією на основі експлуатаційних характеристик (PBN) для покращення проце-

дур прибуття, посадки і відльоту. 

Економічність і безпечність для довкілля — більш зручні злітно-посадкові смуги зменшують кіль-

кість і час затримок і відхилень від графіку через несприятливі погодні умови. EGNOS також дає 

можливість для здійснення більш точної і коротшої за часом процедури посадки, що в результаті 

зменшує кількість необхідного палива і викидів CO2, а також рівень шуму на прилеглих до аеро-

порту територіях. З часом процедури заходу на посадку по азимутальним радіомаякам (VOR) і 

приводним станціям (NDB) можуть бути скасовані, що сприятиме скороченню видатків. 

3.1. EGNOS В ДІЇ 

3. Процедури заходу на посадку на основі системи EGNOS: 

можливості для українських аеропортів 
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3.2. ПРОЦЕДУРИ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ НА ОСНОВІ EGNOS: ПЕРЕВАГИ  

Запровадження процедур на базі EGNOS в Україні надасть наступні переваги:  

 Більш точне позиціонування зменшить кількість помилок в даних GPS, що надасть змогу 

використовувати посадочні процедури типу APV, а також SBAS CAT I (LPV 200)  

 Не буде потреби у дорогому наземному обладнанні, а отже українські аеродроми без на-

вігаційних пристроїв зможуть отримувати переваги від схем польоту IFP без необхідності 

масштабного фінансування наземної інфраструктури (за умови наявності ATS) 

 Мінімальна висота — 76 м, що значно підвищує безпеку при керуванні і розширює можли-

вості при управлінні. Про доступність послуги EGNOS рівня LPV-200 було оголошено у вере-

сні 2015 року. Перші схеми типу LPV-200 наразі розробляються у Великобританії, Австрії та 

Франції.  

 Зменшення кількості випадків затримок, відхилень від курсу або скасування рейсів в аеро-

портах, де процедура неточної посадки наразі є єдиним варіантом, а також зменшення 

витрат на пальне.  

 Економічно вигідні і безкошнтовні альтернативи, еквівалентні нинішнім звичним процеду-

рами посадки типу ILS CAT-I 

3.3. СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Для розробки української стратегії впровадження процедур навігації на основі експлуатаційних 

характеристик (PBN) і прийняття об'єднаної навігаційної карти, Державна авіаційна служба Укра-

їни створила робочу групу з реалізації заходів національного плану впровадження PBN, яка скла-

дається з компетентних чиновників у громадській та військовій сферах, а також ключових грав-

ців в авіаційній індустрії (авіалінії, аеропорти, постачальники аеронавігаційних послуг, Конструк-

торське бюро «Антонов» і Національний авіаційний університет). На даний момент в Українї 14 

аеродромів, в яких все ще застосовуються процедури неточного заходу на посадку: Северодо-

нецьк, Кременчук, Полтава, Кіровоград, Івано-Франківськ, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Херсон, 

Канів, Черкаси, Суми, Озерне і Київ/аеродром Антонова.  

В рамках проекту UKRAINE був проведений аналіз потенційних операторів і аеропортів, які мо-

жуть отримати переваги від користування системою EGNOS. Дослідження показало, що наступні 

аеродроми найбільше підходять для впровадження процедур EGNOS: Жуляни, Тернопільській та 

Ужгородський аеродроми.  

Компанія Pildo, яка спеціалізується на розробці технологій та послуг в галузі аеронавтики і аеро-

космічних технологій, і Національний авіаційний університет співпрацюють з Державним підп-

риємством «Украерорух» в аспекті впровадження процедур навігації на основі експлуатаційних 

характеристик в аеропорту Жуляни. 
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7-10 квітня 2015 року — Мінськ (Білорусь) 

Семінар, присвячений питанням PBN (навігація, заснована на характеристиках)  та EGNOS 

(європейська геостаціонарна служба навігаційного покриття), проходив у Мінську (Республіка Бі-

лорусь) 7-10 квітня 2015 року.  

Катерина Стрєлкова, інноваційний інспектор з розвитку авіаційного ринку Європейського агентст-

ва глобальних навігаційних систем GSA, представила огляд процесів впровадження системи 

EGNOS та програму агентства GSA. Марк Торрес, інженер з аеронавігації компанії  Pildo Labs, роз-

повів про досвід компанії у проектуванні та перевірці польотів на базі процедур із використанням 

системи EGNOS, застосування якої часто є перешкодою через високу вартість.  

У семінарі брали участь представники з різних країн, серед яких були: Алжир, Вірменія, Австрія, 

Азербайджан, Білорусь, Франція, Ірландія, Італія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Молдова, Руму-

нія, Росія і Туркменістан.  

Цей семінар є частиною необхідних заходів розповсюдження в рамках проекту “UKRAINE” за про-

грамою Європейського Союзу “Горизонт 2020”, мета якого полягає в широкому впровадженні Єв-

ропейської  глобальної навігаційної системи в Україні, що сприятиме появі систем Galileo та 

EGNOS на швидкозростаючому ринку України. Проект передбачає міжнародне співробітництво 

для розробки додатків із використанням системи EGNOS, а також створення можливостей для 

розширення знань та налагодженню комерційних зв’язків.  

4.1. СЕМІНАР ЗА ПІДТРИМКИ ICAO З ПИТАНЬ PBN ТА EGNOS 

4. Семінари, що проводились в рамках проекту: обмін 

досвідом і пошук можливостей для співпраці 
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4.2. СЕМІНАР ПО ВПРОВАДЖЕННЮ НАВІГАЦІЇ, ЗАСНОВАНОЇ НА ХАРАКТЕРИСТИКАХ (PBN) 

29 квітня 2015 року — Київ (Україна) 

Семінар відбувся в Національному авіаційному університеті (НАУ) в рамках ХII Міжнародної нау-

ково-технічної конференції “АВІА-2015”. 

Крім презентацій, ця подія також включала в себе відкрите обговорення та дебати щодо різних 

аспектів впровадження навігації, заснованої на характеристиках (PBN). ГНСС системи для авіації, 

льотні перевірки, український план впровадження PBN та досвід НАУ у дослідженні і застосуван-

ні ГНСС технологій в Україні були темами, які викликали високу зацікавленість учасників.  

Відкриті дискусії відбувалися між представниками Украероруху, НАУ, аеропорту Жуляни і 

PildoLabs про можливу співпрацю для реалізації процедур заходу на посадку з використанням 

принципів PBN в Україні. Компанія PildoLabs, яка має великий досвід із розробки та перевірки 

процедур PBN, підтвердила, що вони повністю підтримують рух вперед в рамках проекту 

“UKRAINE” на шляху до оперативної реалізації схем заходу на посадку з використанням PBN в 

українському аеропорту.  
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4.3. СЕМІНАР: Інноваційне рішення компанії OVINTO для транспортування небезпечного 

вантажу 

12 червня 2015 року — Київ (Україна) 

Тематичний семінар “Інноваційне рішення компанії OVINTO для транспортування небезпечного 

вантажу” був організований європейською моніторинговою компанією “OVINTO” під патрона-

том Європейської Агенції Глобальних Навігаційних Супутникових Систем (EGNSS Agency) в рам-

ках міжнародного проекту під назвою “UKRAINE”. Проходив семінар у Національному технічно-

му університеті України “Київський політехнічний інститут”. 

Програмою семінару було передбачено обговорення сучасних тенденцій на ринку перевезення 

небезпечних вантажів, правові, технологічні та фінансові аспекти. Учасники ознайомились із 

ппрезентацією унікального інноваційного та більш надійного рішення для моніторингу переве-

зень небезпечних вантажів. Метою зустрічі також позиціонувався пошук компанії для тестового  

безкоштовного використання новітньої технології протягом 6 місяців та інші економічні переваги 

для партнера. 
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4.4. ЗУСТРІЧ ГРУПИ ПІДТРИМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ НА ПОСАДКУ ТИПУ RNAV (RAISG 9) 

12-13 листопада 2015 року — Брюссель (Бельгія) 

На території ЄВРОКОНТРОЛЮ у Брюсселі 12-13 Листопада 2015 року відбулась чергова дев'ята 

зустріч Групи підтримки впровадження заходів на посадку типу зональної навігації (RNAV Ap-

proach Implementation Support Group, RAiSG 9).  

Ця група була сформована ЄВРОКОНТРОЛЕМ з метою координації діяльністю, необхідною для 

впровадження заходів на посадку типу RNAV у зоні Європейській конференції цивільної авіації 

(European Civil Aviation Conference, ECAC), та моніторингу статусу впровадження. RAiSG розглядає 

RNAV заходи на посадку як під-елемент PBN та звітує Навігаційній клерувальній групі (Navigation 

Steering Group, NSG), де можуть бути підняті усі питання стосовно PBN.  

Представники проекту UKRAINE (UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS) 

також приймали участь у цій зустрічі. Від Національного авіаційного університету (Київ, Україна) 

це були Кондратюк Василь Михайлович та Ільницька Світлана Іванівна. Від GNSS Expert 

(Брюссель, Бельгія) був Hans de With. Проект UKRAINE отримав фінансування від Європейського 

Агентства Глобальних навігаційних супутникових систем (European GNSS Agency, GSA) в межах 

рамкової програми з наукових досліджень та інновацій Горизонт 2020 за грантовою угодою 

№ 641517. 

Крім презентації подія включала в себе відкриті обговорення щодо різних аспектів стосовно 

впровадження PBN. Особливий інтерес викликала тема розширення сервісної зони EGNOS. Зок-

рема, представники з Румунії та Болгарії були дуже зацікавлені у встановленні RIMS на території 

України, оскільки це б дало повне покриття територій їхніх країн. Представник Євроконтролю 

підкреслив, що сусідні з Україною країни також виграють від цього. 
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4.5. СЕМІНАР З ПИТАНЬ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ 

16 березня 2016 року — Київ (Україна) 

Семінар на тему “Впровадження європейських глобальних навігаційних супутникових систем 

(EGNSS) в Україні” був проведений Державним космічним агентством України. 

Метою семінару було налагодження контактів з європейськими експертами та обговорення про-

блемних питань та потенційних можливостей щодо впровадження європейських супутникових 

навігаційних систем на території України. 

Першим заступником начальника Національного центру управління та випробувань космічних 

засобів Костянтином Волохом було зроблено презентацію „Правові та технічні питання розши-

рення дії функціонального доповнення EGNOS на територію України”. Крім цього, було підкрес-

лено значну роль проекту технічної допомоги ЄС Twinning у забезпеченні створення законодав-

чої бази у сфері супутникової навігації та вивченні практичних питань впровадження  EGNOS в 

Україні.  

З європейської сторони у семінарі прийняли участь представники Європейського агентства з пи-

тань глобальних навігаційних супутникових систем (GSA), члени консорціуму проекту UKRAINE та 

експерти з супутникової навігації у сфері морського, річкового, автомобільного транспорту, му-

льтимодальних перевезень та сільського господарства. 

Європейські експерти та українські спеціалісти обмінялися досвідом роботи у сфері супутникової 

навігаційної діяльності та обговорили перспективи впровадження EGNSS в Україні. 
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4.6 СЕМІНАР “ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПРОЦЕДУР ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ ЗАСНОВАНИХ 

НА EGNOS” 

16 березня 2016 року — Київ (Україна) 

Семінар проходив в Національному авіаційному університеті (НАУ) в рамках міжнародного про-

екту “UKRAINE”.  Програма семінару складалась з наступних виступів: 

Діяльність НАУ у проекті UKRAINE для сприяння введенню системи EGNSS в авіаційний сектор 

України — Світлана Ільницька (НАУ, Україна). У презентації було розкрито такі теми: адаптація 

загальних матеріалів до українського контексту, зокрема для провайдерів аеронавігаційних пос-

луг та аеропортів; участь у дев’ятій зустрічі RAiSG у Брюсселі; робоча група по впровадженню 

PBN в Україні; моніторинг сигналів EGNSS у українському аеропорті; дослідження ефективного 

впровадження RIMS на території України. 

Переваги впровадження навігації заснованої на характеристиках, досвід та уроки — Сантьяго 

Солей (PildoLabs, Іспанія). У виступі було висвітлено такі теми: супутникова навігація у Авіації 

(порівняння зональної (RNAV) та традиційної навігації); концепція та основні переваги PBN; 

огляд інноваційних продуктів та інструментів компанії PildoLabs; впровадження заходів на поса-

дку з використанням EGNOS (LPV) та практичні приклади.  

Моніторинг перешкод GNSS сигналів - забезпечення критично необхідної структури в авіації — 

Саша Бартл (TeleConsult Austria GmbH, Австрія). Презентація розглядала питання навмисних 

GNSS перешкод та конкретні перешкоди у критично важливих інфраструктурах (наприклад аеро-

портах), що покладаються на GNSS. У виступі було висвітлено такі теми: застосування GNSS та їх 

вразливості, ненавмисні та навмисні перешкоди до GNSS; перешкоджання сигналу GNSS; шумо-

подібні перешкоди; огляд систем виявлення та класифікації навмисного впливу. Результати ви-

мірювань в аеропорту Київ Жуляни. 

LPV процедури - як аналізувати витрати/вигоди — Ганс де Віз (Advies de With, Бельгія). У презе-

нтації було представлено витрати, які потрібні для впровадження LPV процедури в аеропорту, а 

також метод для оцінки вигод. Крім того було надано деякі результати досліджень GSA для Єв-

ропи у вигляді аналізу витрат та вигод разом із основними статтями витрат та перевагами. Також 

Ганс де Віз пояснив використання програми ESSP EBCAST для виконання аналізу витрат та вигод. 
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4.7 СЕМІНАР З НАЛАГОДЖЕННЯ БІЗНЕС-ЗВ’ЯЗКІВ: комерційні можливості застосування 

системи EGNSS 

3 червня 2016 року — Гаага (Нідерланди) 

В семінарі взяли участь європейські та українські компанії, університети і дослідницькі центри з 

метою налагодження зв’язків і обговорення комерційних можливостей і перспектив впро-

вадження технологій на основі використання системи GNSS. 

Більшість напрямів використання європейської системи GNSS були висвітлені, включаючи сільсь-

ке господарство, авіацію, залізничний та автомобільний транспорт, а також логістику. Учасники 

представили та обговорили власний досвід та передові практики. 

Семінар забезпечив учасникам можливість познайомитись з новими міжнародними партнера-

ми для створення спільного бізнесу, комерційної та науково-дослідницької діяльності.  
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4.8. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ EGNSS В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ  

30 червня 2016 року — Київ (Україна) 

Семінар проходив в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний 

інститут”. 

Цей семінар став продовженням попередніх зустрічей в Києві і сприяв подальшому розвитку 

можливостей та ідей, що були визначені європейськими та українськими установами, ком-

паніями, університетами і науково-дослідними центрами. 

Семінар став платформою для: 

 Обговорення потенціалу європейської системи GNSS в світі і в Україні, з визначенням конк-

ретних галузей, в рамках яких розробляються і широко використовуються додатки на осно-

ві цієї системи;  

 Представлення найбільш перспективних напрямів української економіки для впроваджен-

ня системи EGNSS; 

 Налагодження зв’язків між українськими та європейськими компаніями, університетами і 

науково-дослідними установами. 

Під час заходу відбувались презентації, обговорення та обмін думками, що сприяло появі нових 

партнерських зв’язків.  
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Проект “UKRAINE” (UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS) був започаткова-

ний в січні 2015 року з метою посилити можливість налагодити партнерські зв’язки, надані фактом 

підписання угоди про співпрацю між Євросоюзом і Україною у сфері використання систем глобаль-

ної супутникової навігації (GNSS). Проект “UKRAINE” було засновано з метою підсилення Європи як 

гравця на ринку супутникової навігації за рахунок просування технологій GALILEO і EGNOS на україн-

ському ринку пристроїв GNSS, а також за рахунок закладення основ для дослідження, розвитку та 

налагодження торгових зв’язків між існуючими компаніями. Досягнення цих цілей надасть бізнес-

можливості як для місцевих, так і для європейських компаній, а також сприятиме отриманню прибу-

тку на благо української економіки і громади. 

Ключовими пунктами проекту були підготовка українського ринку авіації для впровадження системи 

EGNOS, визначення законодавчих аспектів підтримки впровадження європейської системи GNSS, 

вироблення рішень для мультимодальної логістики і транспортування небезпечних вантажів, нала-

годження торгових зв’язків між підприємствами в Україні і країнами-членами ЄС. 

Ціль проекту “UKRAINE” — продемонструвати і зафіксувати найкращі практики, які можна відтвори-

ти і поширити на інших ринках GNSS з широкою рекламною кампанією. Фінальна конференція прое-

кту відбудеться у Брюсcелі. Там будуть продемонстровані головні здобутки, отримані в сферах зако-

нодавства, технологій і процедурних інновацій.  

Моніка Песше, Марко Болкі 

VVA Brussels, Rue Van Eyck, 22 1000 Брюсель, Бельгія 

5. Проект UKRAINE і впровадження технологій GNSS та 

супутникового зв'язку  

Анотація 

Проект “UKRAINE” був розпочатий в січні 2015 року з метою посилити можливість налагодити парт-

нерські зв’язки, надані фактом підписання угоди про співпрацю між Євросоюзом і Україною у сфері 

використання систем глобальної супутникової навігації (GNSS). Проект “UKRAINE” було засновано з 

метою підсилення Європи як домінуючого гравця на ринку супутникової навігації за рахунок просу-

вання технологій GALILEO і EGNOS на українському ринку пристроїв GNSS, а також за рахунок закла-

дення основ для дослідження, розвитку та налагодження торгових зв’язків між існуючими компанія-

ми. Досягнення цих цілей надасть бізнес-можливості як для місцевих, так і для європейських компа-

ній та сприятиме отриманню прибутку на благо української економіки і громади. 

Ключовими пунктами проекту були підготовка українського ринку авіації для впровадження системи 

EGNOS, визначення законодавчих аспектів підтримки впровадження європейської системи GNSS, 

вироблення рішень для мультимодальної логістики і транспортування небезпечних вантажів, нала-

годження торгових зв’язків між підприємствами в Україні і країнами-членами ЄС. 

Проект “UKRAINE” 

21 Проектний довідник 



Дані цілі досягались за рахунок різних видів діяльності в період з січня 2015 до вересня 2016 року. 

Залучення більшої частини українських акціонерів було підтверджено за рахунок участі Державної 

космічної агенції України (ДКАУ), Національного авіаційного університету (НАУ) та Київського політе-

хнічного інституту (КПІ), заходів, які проходили в Києві і Брюсселі з метою створити можливості для 

налагодження бізнес-зв’язків, та інших ініціатив, що включали унікальний конкурс, розпочатий в кві-

тні 2015 року, метою якого була розробка методів використання EGNSS. 

Цілі проекту 

Цілі проекту “UKRAINE” (в рамках третього етапу GALILEO-3-2014 програми 2020) — створення умов 

для широкого впровадження технологій EGNSS в Україні і полегшення процесу впровадження за до-

помогою міжнародної співпраці разом з одночасним створенням умов для торгівлі і поширення 

знань про технологію. Якщо говорити більш детально, то проект “UKRAINE” концентрується на досяг-

ненні наступних цілей: 

1. Розробка механізму зняття законодавчих бар’єрів при перетині кордону України за рахунок 

створення законодавчо затвердженої карти шляхів, що в свою чергу полегшить процес запрова-

дження технології EGNSS. Це супроводжується внесенням змін в законодавчу базу України для пого-

дження її з європейськими директивами та нормами використання EGNSS у сферах транспорту то-

що. Як тільки дослідження буде завершено, результати будуть використані для того щоб: 

 підтвердити, що всі, хто прийматимуть важливі рішення, особливо у сфері українського зако-

нодавства, що стосується космосу і транспортних перевезень, знають про переваги від онов-

лення законодавчої бази до рівня директив ЄС в тому, що стосується використання GNSS в тра-

нспортних перевезеннях і логістиці та інших сферах; 

 розробити процедуру необхідних змін і передбачити потенційний соціо-економічний 

результат; 

 розробити карту і набір рекомендацій, які б використовувались в якості інструмента при прий-

нятті рішень у сфері законодавства з метою гармонізувати відносини з законодавством ЄС у 

сфері застосування технологій GNSS, а також співпрацювати у сфері навігаційних супутникових 

систем. 

2. Підготовка ринку авіації в якості відправної точки для впровадження технології EGNOS в Україні 

за рахунок підготовки наземних мереж для навігації на основі експлуатаційних характеристик і LPV, 

роботи з моніторингом сигналів GNSS і налагодження відповідної законодавчої бази. Це буде супро-

воджуватись інформуванням користувачів (ДАС,ANSP, аеропортів) про потенційні загрози і можли-

вості полегшення їх наслідків за рахунок використання GAIMS (Системи GNSS для моніторингу інтер-

ференції в аеропортах). Поширення інформації буде здійснюватись у формі демонстрацій та налаго-

дження партнерських зв’язків, метою чого в свою чергу буде розробка карти впровадження GAIMS в 

українських аеропортах. В якості прикладу небезпечної інтерференції можна згадати випадок, коли 

в Ньюарку (США) система GBAS вимкнулась, оскільки на злітну смугу аеропорту потрапив генератор 

радіоперешкод. Іншим прикладом небезпечної ситуації є ситуація в тайванському аеропорту 
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Гаосюн, де фіксують більш ніж 100 випадків інтерференції щодня. Небезпека реальна. 

3. Розробка інноваційних рішень для мультимодальної логістики, трекінгу і спостереження за пе-

ревезенням небезпечних вантажів. Цим займатимуться логістичні компанії, які ведуть бізнес на те-

риторії України. Це буде супроводжуватись виконанням пілотного тестування на мультимодальних 

перевезеннях. Буде тестуватись рішення компанії Ovinto та модифікації для двох різних категорій 

кінцевих користувачів: перевізників небезпечних вантажів та компаній по мультимодальній логісти-

ці. Рішення компанії Ovinto — це технологія, яка живиться від батареї, стійка до екстремальних тем-

ператур. Воно надає компаніям хімічної, газової та нафтової промисловості можливість відслідкову-

вати положення небезпечних матеріалів за допомогою супутникових технологій. Досить специфіч-

ною ціллю є представлення модифікації трекера небезпечних вантажів, який включає в себе найно-

віший індикатор газу для запобігання найбільшій проблемі українських перевезень — протікання 

цистерн з аміаком, хлором і бромом. Отримання від супутників EGNSS регулярної і точної інформації 

про розміщення контейнерів, вагонів та інших мультимодальних транспортних засобів, які не жив-

ляться електрикою, матиме великий вплив на ефективність компаній в Європі та Україні, зменшить 

кількість необхідних інвестицій для клієнтів і підвищить здатність транспортних компаній гарантува-

ти точні строки прибуття та належний рівень обслуговування. Впровадження використання рішення 

для моніторингу від компанії Ovinto для небезпечних вантажів та мультимодальної логістики на-

дасть комерційні можливості для продуктів EGNSS (сумісних з EGNOS і Galileo) на території України, 

Це буде супроводжуватись: 

 Організацією семінару, присвяченому небезпечним вантажам 

 Створенням пілотного проекту, в який буде залучено великого перевізника або логістичну компа-

нію, що працюють на території України 

 Підготовкою оновленої бізнес-моделі і бізнес-плану 

 Створенням маркетингового плану для підтримки комерційних видів діяльності вже після проекту 

4. Створення можливостей для налагодження партнерських зв’язків між компаніями ЄС та Украї-

ни з метою довгострокової співпраці, а саме — у сфері застосування EGNSS та її продуктів. Україна 

вважається державою, яка досягла значних успіхів у роботі з космічними технологіями, але яка має 

труднощі в налагодженні роботи з компаніями ЄС, що давало б можливість ефективно використати 

можливості для співпраці. Створення середовища сприятливого для налагодження бізнес-контактів і 

співпраці між компаніями та організаціями буде здійснюватись різними методами з метою досягти 

впливу на різних рівнях. Це може бути досягнуто через організацію: 

 трьох семінарів для встановлення бізнес-контактів, де будуть присутні українські компанії та ком-

панії з ЄС, які хотіли б працювати з українцями (два — в Києві, один — в Брюсселі); 

 конкурсу в Україні, спрямованого на розвиток інноваційних ідей у галузі EGNSS, і таким чином — 

зацікавлення акціонерів GNSS І науковців, оскільки вони будуть прямо залучені в процес. 

5. Поширення інформації і сприяння обізнаності щодо проходження проекту та його результатів, 

щоб керівники бізнес-організацій знали про можливі напрями своєї участі в ході виконання проекту, 

а також з метою демонстрації кінцевих результатів роботи. Ключовими компонентами є вебсайт, 

листи, прес-релізи та заходи. 
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Типи діяльності в рамках проекту 

Будуть здійснені конкретні кроки для досягнення цілей проекту, серед яких: 

 підготовка українського авіаційного ринку як відправної точки для впровадження технологій 

EGNOS, а саме — технологій LPV, моніторингу сигналів GNSS та посилення цілісності системи; 

 виконання дослідження та, по можливості, внесення змін в законодавчу базу України для по-

легшення впровадження відповідностей з Європейськими директивами і нормами викорис-

тання EGNSS в транспортній сфері; 

 організація заходів для створення можливостей для бізнес-контактів між представниками ук-

раїнських компаній і компаній ЄС; 

 започаткування конкурсу по розробці і виробництву інноваційних продуктів з технологією 

EGNSS; 

 розробка інноваційних рішень ля трекінгу і спостереження у сферах мультимодальної логісти-

ки та перевезення небезпечних вантажів. 

Останній крок включає супутникову навігацію і супутниковий зв’язок як невід’ємні частини іннова-

ційного рішення з трекінгу, яке націлене, власне, на український ринок. Комбінація різноманітних 

супутникових технологій, включаючи європейські рішення GNSS, може зробити можливим вирішен-

ня проблеми позиціонування составів лише за допомогою одного рішення. Однак, ці данні про роз-

міщення можуть бути застосовані в різних ситуаціях для вирішення бізнес-потреб, а також для дода-

ткових бізнес-потреб, які можуть бути вирішені за допомогою трекінгу додаткових параметрів 

(наприклад, протікань газу, рівня радіації). Все це є об’єктом дослідження, яке проводиться в рамках 

проекту “UKRAINE”. 

Технічне рішення, розроблене компанією Ovinto в рамках проекту “UKRAINE”, базується на викорис-

танні технологій супутникового зв’язку для зменшення транспортних ризиків, посилення безпеки і 

оптимізації логістичних операцій за рахунок трекінгу і моніторингу перевезень дуже небезпечних 

вантажів у контейнерах без електричного живлення, на зразок вагонів-цистерн (залізниця) або цис-

терн (інтермодальні перевезення). 

Багато промислових видів діяльності включають транспортування небезпечних речовин в транспорті 

без електричного живлення. Перш за все, даний проект фокусується на транспортуванні в секторах 

хімічної і ядерної промисловості, а також на їх логістичних партнерах, які керують перевезеннями у 

вагонах-цистернах і контейнерах. Клієнти у сферах хімічної і ядерної промисловості активно задіяні в 

оцінці і спрямуванні напряму досліджень і розробці сервісу, адаптованого для місцевих потреб і 

умов. 

Рішення компанії Ovinto із застосуванням супутникових технологій: комбінація супутнико-

вої навігації і супутникового зв’язку для трекінгу і спостереження при перевезенні небез-

печних вантажів і у мультимодальній логістиці 
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Загальна концепція сервісу зображена на рисунку нижче. Супутникова технологія має на меті трекінг 

(на основі EGNSS включаючи технологію EGNOS) і функції зв’язку (M2M на основі супутникових тех-

нологій) за допомогою групи низькоорбітальних супутників Globalstar. Дане рішення повністю суміс-

не з EGNOS і готове приймати сигнали системи Galileo. 

Беручи до уваги технологію супутникової навігації, проектна команда наразі досліджує різноманітні 

навігаційні модулі для різних систем супутникової навігації, з чітким фокусом на мультигруппах супу-

тників і/або приймачі SBAS (супутникової системи диференційних поправок) з невеликим часом до 

першого визначення місцеположення. Якщо говорити більш детально, то головними критеріями, за 

яким обираються навігаційні модулі-приймачі є: 

 Рівень споживання електроенергії 

 Час першого визначення місцеперебування (TTFF) 

 Висока точність у визначенні місцезнаходження 

 Підтримка супутникової системи диференційних поправок (SBAS) 

 Здатність обробляти сигнали з декількох різних систем супутникової навігації (GPS, Glonass, 

Galileo) 

Технології супутникового зв’язку використовуються не лише для виконання роботи в зонах з відсут-

нім мобільним покриттям, а й тому, що технології на базі мобільного зв’язку несуть загрозу безпеці 

(загроза загоряння). Наразі рішення компанії Ovinto для моніторингу є єдиним рішенням на ринку, 

яке має найвищий рівень сертифікації безпеки для перевезень хімічних речовин. Якщо більш дета-

льно, йому надають перевагу перед мобільними технологіями через наявність ряду переваг серед 

інших рішень для трекінгу: 

 Нижчий рівень витрат живлення — витрати живлення майже у 100 разів нижчі у районах з по-

ганим мобільним покриттям 

 Глобальне покриття, яке особливо підходить для територій, де покриття мобільного зв’язку не 

є суцільним 

 Найвищий рівень сертифікації ATEX за рахунок впровадження посилених заходів безпеки про-

ти загоряння 
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Моніторингове рішення компанії Ovinto, в основі якого лежить супутниковий зв’язок і позиціонуван-

ня GNSS, надає платформу для інтегрування різноманітних сенсорів і передачі попереджувальних 

сигналів на центральний контрольний пункт засобу транспортування, власника вантажу, юридичних 

осіб тощо, у випадку, якщо вимірювані параметри перетнуть визначений ліміт. Також сенсори бу-

дуть надсилати інформацію про точне місце розташування транспортного засобу. 

Кожен транспортний засіб для перевезення небезпечних вантажів має інші параметри для моніто-

рингу, тому суть підходу в Україні буде у визначенні найбільш типові види небезпеки для переве-

зень небезпечних вантажів. У припущенні, яке було підтверджене на початкових етапах досліджен-

ня, стверджується, що найбільш проблематичними є перевезення діоксидів хлору і брому (які зазви-

чай використовуються в якості дефоліантів на зразок Agent Orange) і аміаку.  Запропоноване рішен-

ня - включити найновіший індикатор газу в систему моніторингу Ovinto. Київський політехнічний ін-

ститут наразі займається в своїх лабораторіях симуляцією ефективності роботи даного інтегрованого 

рішення, щоб в подальшому мати змогу продемонструвати його ефективність державним органам.  

VVA — міжнародна консалтингова компанія, яка займає лідируючі позиції на європейському ринку. 

VVA була заснована в 1992 році групою професорів університету Бокконі. Ось уже 20 років консал-

тинг керівних структур — головне завдання компанії. Особлива увага приділяється галузям промис-

ловості. пов'язаних з СГСН (GNSS) (наприклад, сфери логістики, сільського господарства, транспортна 

галузь тощо).  

VVA-Europe — це дочірнє відділення VVA, яке займається аналітикою, розвитком і асистуванням у 

сфері зв’язків з громадськістю в європейському секторі. Мультинаціональна команда VVA-Europe 

охоплює різні напрямки роботи: дослідження в соціальній і політичній сферах, роботу спеціалістів в 

сферах економіки та промисловості. Головний фокус роботи фірми — це підтримка аналітики зв’яз-

ків з громадськістю в європейському секторі роботи за допомогою консультування у сфері ринкової 

економіки та надання регулятивних консультацій. 

Державна космічна агенція України (ДКАУ) — це центральний виконавчий орган України в сфері 

здійснення і забезпечення урядових програм у сфері космічної навігації. Після проголошення неза-

лежності України в серпні 1991, невдовзі, в лютому 1992 була заснована Державна космічна агенція 

України, головними завданнями якої були: розвиток і розробка бази державної політики у сфері до-

слідження і використання космічного простору у мирних цілях і для забезпечення національної без-

пеки; організація і розвиток космічної індустрії в Україні і закордоном; участь в забезпеченні націо-

нальної безпеки і налагодженні оборонних потужностей; державна підтримка в процесі комерціалі-

зації космічної індустрії; організація і розвиток співпраці між Україною та іншими країнами і міжна-

родними космічними організаціями.  

Ovinto — це компанія, яка на даному етапі забезпечує послуги у сфері моніторингу і трекінгу переве-

зень, а також трекінгу перевезень небезпечних вантажів. В її розпорядженні декілька сотен терміна-

лів, встановлених на даний момент у клієнтів по всьому світу. Ovinto має досвід у застосуванні тех-

нології GNSS і систем супутникової комунікації у транспортній галузі. 

Партнери проекту 
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GNSS Expert — це комерційна назва, яка репрезентує юридичну особу, компанію Advies de With, 

компанію зі стратегічного консалтингу, засновану в 2012 році. Головні завдання в процесі консалти-

нгу — види діяльності, пов’язані із застосуванням GNSS технологій, методів просування продуктів на 

ринку, а також з роботою з інноваційними стартапами. 

Компанія TeleConsult Austria GmbH (TCA) була заснована в 1999 як дочірня компанія Інституту наві-

гації університету технологій м. Грац. Основне поле діяльності TeleConsult Austria GmbH  — це сфера 

забезпечення точності позиціонування, надійності навігації, особливо в галузях розвитку і взаємодії 

навігаційних, телекомунікаційних та інформаційних технології, а також надання послуг у сфері транс-

портування і мобільності. 

Національний авіаційний університет України (НАУ) — це потужний державний вищий навчальний 

заклад з IV (найвищим) рівнем акредитації. Тут здійснюється висококваліфікована підготовка, повто-

рна підготовка і професійний розвиток студентів за освітніми рівнями Бакалавр, Спеціаліст та Ма-

гістр. 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (НТУУ “КПІ”) — 

один із найбільших всесвітньо відомих українських навчальних закладів. Він був заснований в 1898 

році. НТУУ “КПІ” славиться своїми академічними досягненнями та лідируючими позиціями в іннова-

ційних дослідженнях. “КПІ” — це дім для 26 000 студентів (включно з іноземними студентами з 27 

країн світу), що становить близько чверті всіх студентів технічного напрямку в Україні. В університеті 

на постійній основі працюють близько 2500 професорів, доцентів, асистентів і дослідників. 

Компанія PildoLabs була заснована в 2001 році. Це інженерна компанія, яка займається впроваджен-

ням найсучасніших технологій в космічній сфері і сфері аеронавтики. Робота PILDO зосереджена в 

наступних трьох галузях: надання навігаційних послуг у сфері аеронавігації (із залученням технологій 

GNSS); надання ПО з метою підтримки інших галузей роботи компанії і, зокрема, клієнтів, яким пот-

рібне високофункціональне ПЗ (наприклад, клієнти у галузі космічних технологій або фінансів); на-

дання послуг у сфері науково-дослідницької роботи, відповідальність за розвиток нових послуг і 

продуктів, які надають компанії стратегічну позицію. 

Робоча зустріч за проектом, 17 березня 2016 року, м. Київ 
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Робоча зустріч за проектом, 14-15 липня 2016 року, м. Барселона 

Робоча зустріч за проектом, 9 липня 2015 року, м. Прага 
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