
Меморандум КСНД Проект  24.06.2020 
 

 

1 
 

МЕМОРАНДУМ 
щодо проведення узгодженої політики з впровадження корпоративної системи 

стандартизації серед підприємств авіаційної галузі України 
  

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ» (надалі АНТОНОВ), 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.Г.ІВЧЕНКА» (надалі 
ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС), 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» (надалі УкрНДІАТ), 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ «МОТОР СІЧ»» (надалі АТ  
«МОТОР СІЧ»»), 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі ЛДАРЗ), 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі 
ОАЗ), 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД «МОТОР» 
(надалі ЛРЗ), 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «410 ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ» (надалі 
ЗАВОД 410), 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД» (надалі ФЕД), 

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМ» (надалі 
АРТЕМ), 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВІАКОН» (надалі АВІАКОН), 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВАТОР» (надалі НОВАТОР), 

___________________________, 

 

Які в подальшому іменуються кожна окремо і разом як Сторони, 

На Загальних зборах представників Сторін уклали цей Меморандум про таке.  
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1. Беручи до уваги, що Законом України «Про стандартизацію» скасовуються 
державні стандарти колишнього СРСР, а дія стандартів галузевого рівня обмежується 
2029 роком, 

2. Маючи на меті здійснити: 

2.1. Безперервне забезпечення нормативними документами (надалі НД) процесу 
розроблення, виробництва і експлуатації авіаційної техніки в умовах дії закону «Про 
стандартизацію» шляхом запровадження Корпоративної системи нормативних 
документів в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України 
(надалі КСНД); 

2.2. Оптимізацію фінансових витрат учасників на розроблення і використання 
корпоративних НД за рахунок того, що прийняття корпоративних НД 
здійснюватиметься групою підприємств, що зменшить витрати кожного з них; 

2.3. Виключення дублювання в процесі прийняття корпоративних НД шляхом 
підтвердження або перевидання діючих НД категорій ГОСТ, ОСТ тощо, а також у 
випадках розроблення нових корпоративних НД; 

2.4. Легітимізацію НД, які на протязі тривалого часу використовуються на 
підприємствах, але за Законом про стандартизацію мають бути скасовані, у вигляді 
корпоративних НД,  

3. Беручи до уваги, що: 

3.1. Запровадження КСНД було ініційовано УкрНДІАТ у 2018 році і підтримано 
ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС, МОТОР СІЧ, ЛДАРЗ, ОАЗ, ЛРЗ, ФЕД; 

3.2. УкрНДІАТ своїм листом від 20.03.19 № 97 поінформував міністерства оборони 
і розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, ДК 
«Укроборонпром», Державіаслужбу, Національний орган стандартизації України про 
ініціативу щодо створення КСНД; 

3.3. Ініціатива щодо створення КСНД була підтримана державним концерном 
«Укроборонпром» і Міністерством оборони України Протоколом міжвідомчої наради 
з питань особливостей застосування стандартів, розроблених до 1992 року, та 
організації їх перегляду, що відбулася 27 березня 2019 року, і Протоколом наради з 
удосконалення механізмів імпортозаміщення та застосування міждержавних 
стандартів, розроблених до 1992 року, що відбулася 18 грудня 2019 року; 

3.4. ДК «Укроборонпром» і Міністерство оборони України Протоколом 
міжвідомчої наради з питань особливостей застосування стандартів, розроблених до 
1992 року, та організації їх перегляду, що відбулася 27 березня 2019 року, і 
Протоколом наради з удосконалення механізмів імпортозаміщення та застосування 
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міждержавних стандартів, розроблених до 1992 року, що відбулася 18 грудня 2019 
року, доручили опрацювати питання щодо визначення у складі концерну головних 
підприємств з питань стандартизації за дивізіонним принципом; 

3.5. Визначити УкрНДІАТ Головною організацією з питань корпоративної 
стандартизації в інтересах підприємств авіаційної промисловості України 
рекомендували своїми листами: ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС - № 35/4842-20 від 09.07.2019, 
ОАЗ - № 3097/БСЯ від 30.08.2019, ЛДАРЗ - № 02-36/1754 від 15.07.2019, ЛРЗ - № 1-
25/3278 від 10.07.2019, МОТОР СІЧ - № ЦМК/22-11943 від 25.07.2019; 

3.6. ДК «Укроборонпром» своїм Рішенням № КСНД-1-2020 від 26.02.20 погодився 
з рекомендаціями авіабудівних підприємств за п. 3.5; 

3.7. ДК «Укроборонпром» своїм листом від 12.06.20 № UOP 13.1-4448 
запропонував зацікавленим авіабудівним та авіаремонтним підприємствам концерну 
приєднатися до КСНД; 

3.8. УкрНДІАТ розробив в рамках договору з ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС перший 
корпоративний основоположний, організаційно-методологічний НД «Методичні 
рекомендації щодо організації робіт з корпоративної стандартизації в інтересах 
підприємств і організацій авіаційної промисловості України», який було розіслано 
Сторонам для опрацювання, пропозицій і схвалення; 

3.9. Відповідно до положень НД «Методичні рекомендації щодо організації робіт з 
корпоративної стандартизації в інтересах підприємств і організацій авіаційної 
промисловості України» УкрНДІАТ здійснив тестову апробацію методу визначення 
масиву НД, що набуватимуть статусу корпоративних НД, на основі даних від 
ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС, МОТОР СІЧ, ЛДАРЗ, ОАЗ, ЛРЗ, 
 

4. СТОРОНИ  ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО ТАКЕ: 

4.1. Сторони приєднуються до Корпоративної системи нормативних документів як 
її учасники; 

4.2. Сторони визнаю́ть УкрНДІАТ як Головну організацію з корпоративної 
стандартизації (надалі ГОС) і доручають ГОС виконувати в інтересах Сторін  функції 
відповідно до Положення про ГОС, Додаток 1 до цього Меморандуму; 

4.3. Сторони беруть на себе зобов‘язання брати участь у роботах зі створення 
корпоративної системи нормативних документів у відповідності до затверджених 
щорічних програм корпоративної стандартизації, а також висловлюють готовність 
впроваджувати необхідні в своїй роботі корпоративні НД і дотримуватися виконання 
їх вимог;  



Меморандум КСНД Проект  24.06.2020 
 

 

4 
 

4.4. Сторони беруть на себе зобов‘язання брати участь у розробленні та 
затвердженні нормативних документів КСНД відповідно до програм корпоративної  
стандартизації на обраний період; 

5. Сторони вітатимуть у складі КСНД інші підприємства і організації авіаційної 
промисловості України, що висловлять бажання набути статус учасників КСНД і 
погодяться з існуючим порядком фінансування робіт КСНД. 
 

Цей Меморандум не може слугувати підставою для проведення фінансових 
розрахунків. 

 
Вчинено у м. Києві, ________________ 2020 року, у _____ примірниках, що 

мають однакову юридичну силу. 
 
На підтвердження викладеного вище Сторони уповноважили своїх 

представників підписати цей Меморандум. 
 
 
ПІДПИСИ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН (за абеткою): 

 
Назва підприємства 

/ організації 
Прізвище, ім’я та 

по-батькові 
уповноваженого 

представника 

Посада уповноваженого 
представника 

Підпис 
уповноваженого 

представника 

АВІАКОН    

АНТОНОВ    

АРТЕМ    

ЗАВОД 410    

ІВЧЕНКО-
ПРОГРЕС 

КРАВЧЕНКО 
Ігор Федорович 

Директор підприємства, 
Генеральний конструктор  

 

ЛДАРЗ    

ЛРЗ    

МОТОР СІЧ ВОЙТЕНКО  
Сергій Анатолійович 

Голова ради директорів  

НОВАТОР    

ОАЗ    
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УкрНДІАТ КРИВОВ 
Георгій Олексійович  

Голова правління – 
генеральний директор 

 

ФЕД    

    

    

    

 
 
 


