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Доповідаю Вам:

18 жовтня 2016 року о 02 год. 45 хв. за київським час >м з Центру кос
мічних польотів на острові Уоллопс (США) успішно прове; єно пуск модер
нізованої ракети-носія «Антарес». Головний розробник ракгти-носія (PH) -  
корпорація Orbital Science Corporation (США).

PH призначено, у першу чергу, для доставки вантажії на Міжніродну 
космічну станцію, а також для запуску комерційних і держ івних космічних 
апаратів. Ракета-носій складається з двох ступе нів та косміч юго вант; іжного 
корабля Cygnus (третій ступінь).

Основну конструкцію першого ступеня PH «Антарес» розробило конс
трукторське бюро «Південне», виготовив Південний машине 5удівний : авод у 
кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АР) '.ОС» (Херьків), 
«Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЕ АРА», «Р\П1Д» 
(Чернігів) та ін. Підготовка PH «Аитарес» до пуску, її вип] обування і пуск 
виконані за участі фахівців ДП «КБ «Південне-), ДП ВО П  /ІЗ, НВО <Харт- 
рон-АРКОС». Українські фахівці у повному обсязі забезпечили виконання 
всіх операцій у своєму секторі відповідальності.

PH «Антарес» вивела на орбіту вантажні'.й корабель Cygnus, який по
винен доставити па Міжнародну космічну станцію (МКС) 2> 25 кг корисного 
вантажу, що складається з обладнання, необхідного для робо 'и на стан ці.

Це був перший старт нової модифікації ракети, що отримала назву 
«Антарес 230». Експлуатацію ракет попередньої модифікації було припинено 
після аварії 28 жовтня 20.14 року, пов’язаної з нзсправністі э двигуні* AJ26 
(модифіковані російські НК-33). Компанією Oibital АТК П| ийнято рішення 

 ̂ щодо заміни маршового двигуна першого ступеня на РД- 81 вироб ництва 
НВО «Енергомаш».

Першого травня 2016 року в Центрі космічних польотії було про іедено 
успішні вогневі випробовування модернізованого першого < тупеня Р11 «Аи
тарес», Перед цим українські спеціалісти-ракетники вирішити унікальне ін
женерне завдання: в найкоротгпі строки та за мінімумом доопрацювання
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матеріальної частини забезпечили адаптацію псюго двигуна до ракети спро
ектованої під зовсім інший двигун. КЬ «Південне» разом з українсько о коо
перацією успішно вирішили цю проблему.

Після виведення на навколоземну орбіту космічний і орабель ( 'ygnus 
здійснить маневр перельоту з низької пар кувальної орбіти на орбіту МКС для 
стикування.

Це була шоста місія з доставления вантажів на МКС, j ку компанія Or
bital АТК успішно здійснила за контрактом з NASA. До кінц і 2018 року пла
нується здійснити п’ять пусків ракетоносіїв, а з 2019 року п э 2024 ріг -  ще 
шість,

У рамках програми «Антарес» українська сторона вию нала увес> ком
плекс робіт з проектування, відпрацювання та в іготовлення матеріальної ча
стини основної конструкції першого ступеня для PH, замовленої Національ
ним космічним агентством США.

Проект «Антарес» є вдалим прикладом участі підприємств космічної 
промисловості України у міжнародних космічних проектах, активізац ї зов
нішньоекономічної діяльності підприємств, активної присуть зеті вітчизняної 
ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку.

З глибокою повагою,
Генеральний конструктор
ДП «КБ «Південне» О, В. Дегтярев


