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1. Rusland – geografisch 
 

 
 

Met een oppervlakte van 17.075.200 km² is de Russische Federatie ongeveer 565 keer zo groot als 

België en daarmee het grootste land ter wereld. Rusland grenst in het noordwesten en het westen 

aan Noorwegen, Finland, Estland en Letland. De enclave Kaliningrad ligt ingesloten tussen EU-

lidstaten Litouwen en Polen. In het zuidwesten grenst Rusland aan Wit-Rusland en Oekraïne, in 

het zuiden aan Georgië, Azerbeidzjan en Kazachstan. In het Verre Oosten ten slotte grenst Rusland 

aan Mongolië, China en Noord-Korea. De kust strekt zich uit langs de Stille Oceaan en de Beringzee. 

In het noorden vormt de Noordelijke IJszee een natuurlijke grens. 

De Russische Federatie wordt door het Oeralgebergte verdeeld in een Europees en een Aziatisch 

deel. Ten westen van de Oeral bevinden zich brede vlaktes, in Siberië zijn er vlakke naaldwouden 

en toendra, terwijl in de gebieden aan de zuidelijke grenzen hoogvlakten en gebergten terug te 

vinden zijn. De grote geografische regio’s zijn, van west naar oost: de Russische vlakte, de Oeral, 

de West-Siberische vlakte, het Centraal-Siberische plateau en het Verre Oosten. De Russische vlakte 

bestaat uit golvende hooglanden en brede rivierbekkens. In het zuiden vormt het Kaukasusgebergte 

de brug tussen de Zwarte en de Kaspische Zee en ten oosten van de Russische vlakte ligt het 

Oeralgebergte. De hoogste piek van de Oeral bevindt zich op 1895 m. Ten oosten van de Oeral 

bevindt zich het grootste laagland ter wereld, de West-Siberische vlakte. Het Centraal-Siberische 

plateau is tussen de 300 en 700 m hoog en wordt in het zuiden begrensd door een gebergte aan 

het Baikalmeer. Bijna de helft van het land bestaat uit wouden. 

Het bevolkingsaantal wordt op zo’n 147 miljoen geschat (bron: Rosstat, 2019). Daarnaast zouden er 

naar schatting nog meer dan 1 miljoen illegale immigranten in Rusland verblijven, waarvan de 

helft afkomstig is uit China en de rest uit de GOS-republieken. De Russische Federatie telt meer 

dan 120 nationaliteiten en etnische groepen. 80% van de bevolking bestaat uit etnische Russen. De 

grootste minderheidsgroepen zijn Tataren (3,8%), Oekraïners (2%), Basjkieren (1,2%) en Tsjoevasjen 

(1,1%). 

  



De grootste steden naar inwonersaantal zijn: 

Stad Officiële cijfers, Rostat (2018, 1st January) 

Moskou 12 506 468 

Sint-Petersburg 5 351 935 

Novosibirsk 1 612 833 

Jekaterinburg 1 468 833 

Nizhny Novgorod 1 259 013 

Kazan 1 243 500 

Cheljabinsk 1 202 371 

Omsk 1 172 070 

Samara 1 163 399 

Rostov-Na-Donu  1 130 305 

Ufa 1 120 547 

Krasnojarsk 1 090 811 

Perm 1 051 583 

Voronezh 1 047 549 

Volgograd 1 013 533 

 

Rusland is bijzonder uitgestrekt en het klimaat varieert dan ook sterk al naargelang de regio. De 

centrale regio’s hebben een continentaal klimaat met grote temperatuurverschillen tussen zomer 

en winter. In de winter kan het er stevig sneeuwen. In Moskou varieert de gemiddelde temperatuur 

tussen 19° C in juli en -9° C in januari. Het poolklimaat in het noorden van Siberië zorgt voor 

bijzonder koude, lange winters en hete, korte zomers. In Irkoetsk varieert de gemiddelde 

temperatuur van 17,9° C in juli tot -20,8° C in januari. In het uiterste noorden van Siberië kan de 

temperatuur dalen tot gemiddeld -46,8° C in januari. In het zuiden van Rusland is dan weer een 

subtropisch klimaat te vinden. 

2. De structuur van de Russische luchtvaartindustrie 
 

De belangrijkste speler van de Russische burgerluchtvaart is de United Aircraft Corporation (UAC) 

die opgericht werd op 20 februari 2006 op basis van een decreet (nummer 140) van president 

Putin. De prioriteiten van UAC en de ervan afhangende bedrijven zijn het ontwerpen, produceren, 

verkopen, onderhouden, gebruiken en herstellen van burger- en militaire vliegtuigen. 

De Russische regering voegde de aandelen van de grootste staatsvliegtuigbouwers toe aan het 

startkapitaal van UAC. De UAC is vooral een staatsaangelegenheid (91,4% Rosimushestvo en 5% 

Vneshekonombank). De structuur van UAC bestaat uit meer dan 30 bedrijven waaronder (onder 

andere) ‘Voronezh Aircraft Production Association (VASO)’, ‘Sukhoi Civil Aircraft Company (JSC SCA)’, 

‘Irkut Cooperatie’ en vele andere. 

In 2018 besloot de Russische regering om 92,31% van de aandelen van de United Aircraft 

Corporation over te dragen aan het staatsbedrijf Rostec (https://rostec.ru/en/). Dit decreet werd 

getekend op 24 oktober 2018 en de overdracht zou moeten rond zijn in 18 maanden (begin 2020). 

 



De overdracht zou de onderzoeks- en productiecapaciteit van UAC moeten consolideren. 

Momenteel is UAC een deel van de Rostec Luchtvaartcluster samen met het bedrijf ‘Russische 

Helikopters’ (JSC Vertolety Rossii), Technodinamika, United Engine Corporation en andere. 

 

Essentiële indicatoren voor de industrie: de marktontwikkeling van de burgerluchtvaart in Rusland 

 
Bron: Minpromtorg, http://minpromtorg.gov.ru/* 

 

In 2018 bereikte het productievolume binnen de Russische luchtvaartindustrie een totaal van 987 

miljard Roebel, een afname met 10,3%. De levering van nieuwe vliegtuigen (zowel burger- als 

militaire toestellen) bedroeg in dat jaar 133 eenheden (2 minder dan in 2017). De levering van 

nieuwe helikopters kwam neer op 220 eenheden (6 eenheden meer dan in 2017). Het exportvolume 

bedroeg 380 miljard Roebel, een daling van 14% in vergelijking met 2017 toen het exportvolume 

nog 440 miljard Roebel bedroeg. 

 

De markt voor de bouw van burgerluchtvaartuigen en UAC productie per jaar 

 

 2015 2016 2017 2018 

Omvang van de productie van de 

belangrijkste luchtvaartuigen in Rusland, 

in units 

17 22 41 35 (-15%) 

y-o-y  

De productie van essentiële luchtvaartuigen per vliegtuigtype, in units 

TU-204/214 0 0 2 n/a 

An-148 0 0 2 n/a 

Sukhoi Superjet SSJ-100 18 19 33 26 
Bron: http://www.take-off.ru 
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Het aandeel van UAC in de globale verkoopsstructuur van lange afstand en regionale vliegtuigen in 

2017 

In 2017 werden in totaal 1.766 nieuwe vliegtuigen geleverd op wereldniveau. De meeste nieuwe 

vliegtuigen (1.105 toestellen ofwel 62% van het totaal) waren ‘narrow body’ vliegtuigen voor lange 

afstandsvluchten. De rest bestond uit ‘wide body’ (394 eenheden) en regionale vliegtuigen (267 

toestellen). Bron: http://iacenter.ru . 

De verkoopstructuur van lange afstands- en regionale vliegtuigen (in eenheden) op wereldvlak in 

2017) 

 

 
Bron: http://iacenter.ru, companies data 

 

In 2017 leverde de UAC Corporation 28 vliegtuigen (Tu-204, SSJ-100, AN-148) aan klanten in binnen-

en buitenland en stond daarmee op de zesde plaats op wereldvlak met een marktaandeel van 

0,68%. 

 
Verkoopstructuur volgens waarde in 2017 (in miljard USD) 

 

 
Bron: manufacturers data, http://iacenter.ru, 
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In 2017 bedroeg het aandeel in volume verkoop van UAC nog 0,7 procent qua waarde ofwel 0,78 

miljard USD. Echter in 2018 verminderde dit aandeel tot 0,41% of 0,75 miljard USD. 

 

De wereldwijde verkoop van lange afstands- en regionale vliegtuigen qua waarde in 2018 (in miljard 

USD) 

 

 
Bron: manufacturers data, expert estimation 

 

In de categorie regionale jets (die beschouwd wordt als de basisactiviteit van UAC) stond de groep 

op de tweede plaats met een marktaandeel van 17,31% (27 vliegtuigen). 

 
De globale verkoop van regionale jets in 2017 (in eenheden en procent) 

 

 
Bron: manufacturers data, http://iacenter.ru 

 

In 2018 ontvingen de Russische luchtvaartmaatschappijen 106 vliegtuigen uit het buitenland 

waaronder 46 (43%) nieuwe toestellen die rechtstreeks van de vliegtuigbouwer kwamen. Het ging 

om 23 vliegtuigen uit de airbus A320 familie, 22 Boeings 737 en 1 Boeing 777.  

De belangrijkste klant is met voorsprong Aeroflot die elf Boeings 737-800 ontving, tien A320 a/cs, 

vijf A321 en 1 Boeing 777-300 ER. Op de tweede plaats na Aeroflot staat Pobeda (acht Boeing 737-

800), S7 Airlines (vijf A320neo en drie A321neo) en Globus Airlines (dochter van S7) die 2 Boeings 

737-800 MAX aankocht. De luchtvaartmaatschappij “Russia”kocht ook 1 nieuwe Boeing 737-800 aan. 

Bron: www.take-off.ru ) 
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Commerciële vliegtuigen van buitenlandse producenten domineren de lange-afstandsvloot van de 

Russische luchtvaartmaatschappijen, hun aandeel is zelfs 100%. Wat betreft de middellange 

afstandsvluchten is de situatie gelijkaardig. 

Het voordeel van de in Rusland geproduceerde vliegtuigen geldt enkel op regionale (korte 

afstands-) routes waar het aandeel van buitenlandse vliegtuigen een derde bedraagt (zowel jet als 

turboprop). In dit regionale segment stijgt het aandeel van Russische vliegtuigen (SSJ-100 en An-

148). De nieuwe SSJ-100 wordt vooral uitgebaat door Aeroflot, Yamal, Azimut en Severstal. 

In het cargosegment bedraagt het aandeel van vliegtuigen van buitenlandse oorsprong ongeveer 

34%. 

 

BELANGRIJKSTE PROJECTEN: 

 

De ontwikkeling en commercialisatie van het nieuwe regionale turboprop vliegtuig il-114-300 en 

het lange afstand ‘wide body’ vliegtuig il-96-400M: momenteel bevindt zich de ontwikkeling in het 

prototype stadium maar in de eerste helft van het volgende decennium zal de lokale 

luchtvaartindustrie, samen met de Russische staat, beginnen met het aantrekken van leveranciers 

en potentiële klanten voor deze nieuwe en vernieuwde vliegtuigtypes. Sommige 

luchtvaartmaatschappijen zoals ‘Polar Airlines’ en ‘Yakutia’ zijn al geïnteresseerd in het aankopen 

van de il-114-300 die de huidige An-24 zou moeten vervangen. 

De commercialisatie van het nieuwe vliegtuig MS-21-300 voor de korte- en middellange afstand: 

volgens het laatste schema zouden de eerste leveringen in 2020-2021 moeten plaatsvinden. De 

eerste luchtvaartmaatschappij die zou starten met de exploitatie is Aeroflot (al 50 vliegtuigen 

besteld), ‘Red Wings’ (16 vliegtuigen) en ‘IrAero’ (10 vliegtuigen). 

 

BELANGRIJKSTE UITDAGING: VEILIGHEID 

 

De Internationale Transport Associatie (IATA) publiceerde in 2018 statistieken met data die een 

beeld gaven van de situatie in verband met de operationele veiligheid van de commerciële 

luchtvaartmaatschappijen. Terwijl de veiligheid er in het algemeen op vooruit ging, werd wel een 

stijging van incidenten en accidenten genoteerd ten opzichte van 2017. In beide categorieën 

kwamen de GOSlanden en Rusland er het slechtst uit, zelfs slechter dan Afrika. 

 

Verlies van ‘jet rompen’ per regio (per miljoen opstijgmomenten) 

 

Bron: IATA 

 

REGIO 2018 2013-2017 

Afrika 0.00 1.06 

Asia Pacific 0.32 0.37 

GOSstaten inclusief Rusland 1.19 1.00 

Europa 0.00 0.14 

Latijns-Amerika en de Caraïben 0.76 0.51 

Midden-Oosten en Noord-Afrika 0.00 0.72 

Noord-Amerika 0.10 0.22 

Noord-Azië 0.00 0.00 

Industrie 0.19 0.29 



Verlies van ‘turboproprompen’ per regio (per miljoen opstijgmomenten) 
 

 
Bron: IATA 

 

Ook in deze categorie komt het GOS en Rusland er belabberder uit dan Afrika. Zo zijn er veel 

vragen omtrent de veiligheid van de Sukhoi Superjet SSJ 100. Veiligheidsmaatregelen werden nog 

aangescherpt na de vliegramp op de luchthaven van Sheremetyevo, op 5 mei van dit jaar crashte 

er een Sukhoj Superjet bij het landen en 41 mensen kwamen om het leven. 

Een van de belangrijkste oorzaken zou een fout van de piloot zijn maar verschillende experten 

wijzen erop dat fouten gemaakt bij het certificieringsproces van het vliegtuig mee aan de oorzaak 

kunnen liggen. 

Buiten dit dodelijk ongeluk zijn er immers regelmatig incidenten met dit vliegtuig. Het grootste 

probleem voor de luchtvaartmaatschappijen die dit vliegtuig gebruiken is het op tijd krijgen van 

reserve-onderdelen. Omdat men hierop soms maanden moet wachten blijven de Sukhoj 

vliegtuigen vaak aan de grond en zijn ze commercieel niet rendabel. Ook met de vliegtuigmotoren 

blijken er regelmatig problemen en is de levensduur een stuk korter dan de constructeurs beloven. 

De toekomst van de Superjet is dus vrij onzeker. 

3. Uitdagingen voor de industrie na het samengaan van 
Rostec en UAC 

 

De Russische overheid wil de luchtvaartsector reformeren. De lokale markt van Rusland is te klein 

voor de eigen luchtvaartsector, om de productiebedrijven aan 100% tewerk te stellen en om de 

renovatie van de sector rendabel te maken. Daarom kan de sector zich niet alleen op de interne 

markt concentreren en moet zij internationaal gaan en exportgericht zijn. Voor de export heeft 

men echter een hoogkwalitatief en concurrentieel product nodig. 

Daartoe dient een systeem van eigen Russische leveranciers gecreëerd te worden, waarbij deze 

leveranciers zich niet enkel op de luchtvaartsector richten, maar tevens op klanten in aanverwante 

sectoren. 

In de huidige situatie is de sector slecht georganiseerd, weinig productief en weinig rendabel. De 

holdings zijn verticaal georganiseerd. Ze bevatten bedrijven en organisaties op alle niveaus van de 

productie en ook de leveranciers van componenten maken er deel van uit. De holdings omvatten 

de hele productiecyclus. Dit leidt tot een gebrek aan concurrentie en stagnering binnen de holding. 

Een groot probleem voor UAC is de afwezigheid in Rusland van een leveranciersmarkt. In Rusland 

werden immers jarenlang verticaal-geïntegreerde holdings gecreëerd met overheersend 

overheidskapitaal. 

REGIO 2018 2013-2017 

Afrika 1.90 5.69 
Asia Pacific 0.58 1.17 
GOSstaten inclusief Rusland 7.48 19.13 
Europa 0.00 0.56 
Latijns-Amerika en de Caraïben 0.00 1.01 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 5.86 1.82 
Noord-Amerika 0.00 0.99 
Noord-Azië 0.00 6.20 
Industrie 0.60 1.83 



De buitenlandse constructeurs daarentegen houden zich alleen bezig met de assemblage van de 

vliegtuigen, terwijl de aanlevering van componenten, know-how en technologie gebeurt via 

outsourcing. Hun leveranciers zijn niet gebonden aan bepaalde producenten of aan bepaalde 

projecten. 

In Rusland zijn er geen leveranciers van vliegtuigcomponenten van internationaal niveau. 

Het probleem van de Russische luchtvaartsector (burger en militair) is dat zij behept is met enorme 

overtollige productiecapaciteiten, overtollig personeel en een lage graad van automatisatie van de 

productieprocessen. 

Vaak wordt hetzelfde type van (militair) vliegtuig of helikopter in verschillende fabrieken 

geproduceerd, waardoor de productiecapaciteiten maar voor een deel worden aangewend.  

Om voor de toekomst de concurrentie te kunnen aangaan met Boeing en Airbus is UAC verplicht 

om serieus af te slanken. Hiervoor is het nodig dat het zich ontdoet van de helft van haar  

productieruimten en van haar laagrendabele productie-eenheden. 

De productruimte van de bedrijven van UAC beslaat in zijn totaliteit 44 miljoen m², dat is meer 

dan deze van Airbus, Boeing, Bombardier en Embraer samen. 

In 2017 produceerde UAC ongeveer 36 vliegtuigen (alleen burgerluchtvaartuigen) en de vier 

hogergenoemde westerse producenten een totaal van 1654 toestellen. 

Na het samengaan van Rostec en UAC zal het aantal werknemers binnen de Rostec 

luchtvaartcluster groter zijn dat dat van Airbus en Boeing samen, namelijk 293.000 werknemers in 

de Rostec Cluster en 270.000 bij Boeing EN Airbus. 

Echter, wat betreft productiviteit per werknemer zijn de cijfers minder rooskleurig: In UAC is de 

productiviteit 70.000 USD tegenover 663.000 USD bij Boeing en 577.000 USD bij Airbus. 
(Bron: https://expert.ru) 

 

Financiële indicatoren van Rostec - luchtvaartclusters 

 

Bedrijf Imkosten 

(bln.doll) 

Nettowinst 

(bln.doll) 

Personeelsbestan

d 

(thousand/perso

ns) 

Arbeidsefficiëntie 

per werknemer 

(thousand/doll) 

UAC 7,3 0,02 103 71 

Russian Helicopters 4 0,46 43 90 

United Engine Corporation 4 0,02 93,4 43 

ROSTEC Aviation cluster + UAC 17,7 1,16 293 60 

Bron: https://expert.ru/****, companies data 

 

Gedurende de laatste jaren investeerde de holding 25 miljard roebel in nieuwe uitrustingen en 

innovatie. 

De laagrendabele productie-eenheden kunnen pas effectief werken bij grote productievolumes, 

die niet alleen bestemd zijn voor de luchtvaartindustrie, maar ook voor andere sectoren. 

 

De nieuwe strategie van de Russische overheid is ambitieus. 

https://expert.ru/
https://expert.ru/


Indien de doestellingen gerealiseerd worden, krijgt Rusland tegen 2030 een stabiele, globaal 

concurrentiele luchtvaartsector, geïntegreerd in de internationale markt, die tevens aan alle 

behoeften van de lokale markt tegemoet komt. 

 

Toch geeft men zich rekenschap van de risico’s: 

- het risico van deficiet van het federaal budget met als gevolg een gebrek aan 

financiering. 

- Het aanhouden van de sancties tegen Rusland, wat de toegang tot internationale 

markten kan hinderen. 

- Te weinig interesse en betrokkenheid bij de holdings. Zij moeten hun eigen strategie 

bijstellen en afstemmen op deze van de hele sector. Een voorbeeld: de Russische 

producenten van boordapparatuur voor miltaire vliegtuigen produceren dit niet voor 

de burgerluchtvaart, ondanks het feit dat deze mogelijkheid bestaat. Zij zijn niet 

geïnteresseerd om hieraan budgetten te besteden en om de noodzakelijke 

internationale certificatie (een dure aangelegenheid) te doorlopen. Omgekeerd is er de 

onwil bij de vliegtuigbouwers om deze apparatuur bij Russische producenten te kopen, 

omdat deze niet over de certificatie beschikken. De producenten van o.m. de Superjet-

100 en de MS-21 willen zich met name op de internationale markt richten. Daarom 

kopen zij bij buitenlandse leveranciers, die reeds over de nodige certificatie beschikken. 

 

De financiële mogelijkheden van de overheid zijn, op dit ogenblik, niet erg groot, wegens de 

economische crisis, waaronder Rusland gebukt gaat. Daarom zullen slechts projecten, die zich 

reeds in een vergevorderd stadium bevinden en een exportpotentieel hebben, door de overheid 

gefinancierd worden. Tevens plant men delen van de sector te privatiseren. 

Voor wat de R&D betreft, zullen alleen prioritaire projecten gefinancierd worden door de overheid 

en zullen privé-bedrijven en organisaties aangezocht worden om deel te nemen in R&D projecten 

op alle niveaus van de sector. 

 

Ontwikkelingsstrategie voor de luchtvaartindustrie van Rusland tot 2030 

In november 2016, stelde het Russisch Ministerie van Handel en Industrie een ontwikkelingsstrategie 

tot 2030 op voor de luchtvaartsector. 

Hieronder volgt een samenvatting van de officiële tekst ervan. 

De tekst zelf -in het Russisch- kan gevonden worden op volgende link: 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_aviacionnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_

federacii_na_period_do_2030_goda 

De belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe strategie zijn: 

− de afwezigheid van een ontwikkeld systeem van leveranciers op de Russische markt 

− de beperking in de overheidsfinanciën 

− de verzwakking van de wetenschappelijke-technische ondersteuning van de sector en het 

tekort aan gekwalificeerde kaders. 

 

 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_aviacionnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2030_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_aviacionnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2030_goda


a) Algemene bepalingen 

De strategie bepaalt de prioriteiten, de doelstellingen en de taken van de overheid en de 

modaliteiten voor hun realisatie in de luchtvaartindustrie. 

De strategie voor de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie van de Russische Federatie voor de 

periode tot 2030 werd uitgewerkt in overeenstemming met de federale wet nr.172-FZ van 28 juni 

2014. 

De strategie voor de sector is een integraal deel van de strategische planning van de Russische 

Federatie, gebaseerd op het lange-termijn concept van de socio-economische ontwikkeling tot 

2020. 

De strategie focust op een geheel van Russische organisaties, die werkzaam zijn in de ontwikkeling, 

de productie, het testen, de reparatie en het recycleren van luchtvaarttechnologie, met inbegrip 

van grondcontrole, navigatie, landings- en communicatie-equipment en van onbemande 

vliegtoestellen. 

De strategie definieert de prioriteiten, de objectieven en de problemen van het 

overheidsmanagement in de luchtvaartindustrie, de methoden om ze tot stand te brengen en op 

te lossen. De strategie vormt de basis van het ontwikkelingsprogramma en de planning voor de 

organisaties in de sector. 

Op het vlak van de organisaties in de sector geeft de strategie aanwijzingen qua marketing, 

productieplanning, business doelstellingen, investeringen en financiering. 

De strategie geeft aanwijzingen voor de lange en middellange termijnplanning voor wat betreft 

R&D in de sector. 

Sinds het verschijnen van de strategie van 2015 voor de luchtvaartindustrie zijn er belangrijke 

veranderingen opgetreden in Rusland en in de wereld: 

- De consolidatie van de sector in Rusland. De creatie van geïntegreerde bedrijven met 

overheidsparticipatie. 

- Gedurende de laatste tien jaar werden productie, design en onderzoek gemoderniseerd en 

kwamen er nieuwe producten op gebied van miltaire en burgerluchtvaart op de markt. 

- De economische situatie is gewijzigd. Op dit ogenblik bevindt de luchtvaartindustrie zich 

in omstandigheden van langdurige economische regressie en marktfluctuatie. De 

concurrentie en de situatie op de markt zijn veranderd: nieuwe concurrenten zijn 

opgedaagd in de luchtvaartindustrie en nieuwe technologische oplossingen worden 

aangeboden. 

 

De wijzigingen op geopolitiek gebied in de wereld doen de noodzaak ontstaan van nieuwe 

allianties met buitenlandse partners en van importsubstitutie in Rusland. 

 

In de strategie van 2015 werden de doelstellingen aangaande de modernisatie van militaire 

toestellen en het militair trainingsequipment grotendeels geïmplementeerd, dankzij de orders 

vanwege de militaire overheid, maar de doelstellingen 2015 voor de burgerluchtvaart werden 

slechts voor een klein deel gerealiseerd. 



Tal van projecten voor de ontwikkeling van uitrustingen werden stilgelegd of bleven onuitgevoerd. 

In andere projecten werden de voorziene productievolumes niet gehaald. 

 

Er zijn een aantal redenen, waarom deze strategie 2015 slechts gedeeltelijk is geslaagd: 

- Sommige producenten overschatten hun financiële en organisatorische capaciteiten, 

alsmede de vraag naar hun producten op de markt.  

- Een tekort aan ervaring op het gebied van internationale concurrentie en globale 

competitie, onderschatting van de belangrijkheid van de internationale certificatie van 

luchtvaartproducten. Ook de onderschatting van de belangrijkheid van kunde en 

vaardigheid in sales en service, vormt een zware rem op een succesvolle intrede van 

Russische bedrijven op de internationale markten. 

 

- Een tekort aan kennis en vaardigheid voor wat supply chain management betreft en de 

zwakke ontwikkeling van lange-termijn samenwerking en partnerschappen met 

leveranciers, verhinderden de creatie van een effectief model voor de luchtvaartsector in 

Rusland. 

 

- Een gebrekkig bedrijfsmanagement in de luchtvaartindustrie hinderde het oplossen van de 

problemen bij de implementatie van de strategie 2015. 

 

De strategie 2030 wil deze problemen oplossen en houdt rekening met de nieuwe uitdagingen, die 

zich in de huidige ontwikkeling voordoen. Zij bepaalt het doel van de actie, niet enkel voor de 

Russische overheid, maar tevens voor alle industriële en wetenschappelijke organisaties in de 

totstandkoming van een economisch rendabele en competitieve industrie in Rusland. 

 

b) Het belang van de luchtvaartindustrie van Rusland en haar concurrentiepositie. 

De luchtvaart is voor een groot land als Rusland van enorm belang. Ze verbindt de verafgelegen 

regio’s met mekaar en draagt op die manier bij tot de economische integratie van het land. 

Aan de sector van de luchtvaartindustrie zijn tal van andere industriële sectoren verbonden, zoals 

o.m. de metallurgie, de elektronica, het transport, innovatie en hightech, textiel e.a. 

Alle segmenten van de luchtvaartindustrie zijn in Rusland vertegenwoordigd. 

Voor wat de productie van componenten betreft, neemt Rusland slechts de 7de plaats in op de 

internationale ranglijst. 

De luchtvaartindustrie van Rusland wordt vertegenwoordigd door een aantal industriële bedrijven 

en wetenschappelijk-technische instituten. 

De grootste industrieën zijn gelokaliseerd in het Centraal Federaal District: 

- AO ‘NPO Saturn’ 

- AO ‘NPTs Salyut’ 

- AO ‘RPZ’ 

 

 



In het Volga Federaal District: 

- OAO ‘UMPO’ 

- OAO ‘Kuznetsov’ 

- AO ‘Aviastar-SP’ 

- AO ‘AviaAgregat’ 

- AO ‘UKBP’ 

- PAO ‘Kazan Helicopter Factory’ 

 

In het Zuidelijk Federaal District: 

- OAO ‘Rostvertol’ 

 

In het Siberisch Federaal District: 

- Irkutsk Aviation Factory – filiaal PAO ‘Irkut Corporation’ 

- AO ‘Ulan-Ude Aviation Factory’ 

 

In het Verre Oosten Federaal District: 

- filiaal ZAO ‘Civil Airplanes Sukhoi (‘Grazhdanskiye Samolyoty Sukhogo’), ‘KnAAZ 

im.Yu.A.Gagarina’ 

- filiaal ZAO ‘Civil Airplanes Sukhoi’ in Komsomolsk-na-Amure. 

 

De grootste wetenschappelijke centra en constructiebureaus zijn gelokaliseerd in het Centrale 

Federale District: 

- FGBU ‘NITs Institute named after N. E. Zhukovsky’ 

- FGUP ‘TsAGI named after Prof. N.E. Zhukovsky’ 

- FGUP ‘TsIAM named after P.I.Baranov’ 

- OAO ‘NIAT’ 

- Filiaal PAO ‘Sukhoi Company” “OKB Sukhoi’ 

- AO “PSK ‘MIG’ 

- PAO ‘Tupolev’ 

- OAO ‘Il’ 

- AO ‘MVZ named after M.L.Mil’ 

- AO ‘Kamov’ 

- AO ‘NIIAO’ 

- AO ‘RPKB’ 

 

In het Siberisch Federaal District: 

- FGUP ‘Siberian scientific research institute of aviation named after S.A. Chaplygin’ 

 

In het Zuidelijk Federaal District: 

- PAO ‘TANTK named after G.M. Beriev’ 

 

De luchtvaartindustrie van Rusland beschikt over een aanzienlijk potentieel van kaders. 



De belangrijkste onderwijsinstellingen op het gebied van de luchtvaart zijn: 

- FGBOU VO ‘Moscow Aviation Institute’ (National Research University) 

- FGOU VPO ‘Moscow Fysico-Technical Institute’ (State university) 

- FGBOU VO ‘Moscow State Technical University named after N.E. Bauman’ 

- FGAOU VO ‘Samara State AeroSpace University named after academic S.P. Korolev’ 

- GOU VPO ‘Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev’ 

 

Het burgerlijk segment van de luchtvaartindustrie van Rusland is sterk gericht op internationale 

samenwerking. 

Een voorbeeld hiervan is de Superjet 100: aan het project SSJ100 werken meer dan 30 leveranciers 

van componenten en systemen uit verschillende landen mee. 

Ook voor de ontwikkeling en de productie van de MS-21 wordt een brede internationale 

samenwerking voorzien. 

Met Frankrijk bestaat de samenwerking voor de SaM-146 motor voor het SSJ100 toestel. 

De meerderheid van de Russische producenten van componenten zijn gericht op de lokale markt. 

Voor hun producten is er weinig vraag op de internationale markt. 

Ten behoeve van de technische ontwikkeling van de burgervliegtuigen werd in Rusland een 

ingenieurscentrum van Airbus (ECAR) opgericht en een constructeurscentrum van Boeing. 

Op de markt van de aggregaten voor de aviatie zijn enkele joint-ventures werkzaam: 

- Hamilton Standart – Nauka: AO NPO ‘Nauka’ en Hamilton Sunstrand (USA) 

- OAO ‘Gidromash’ en Liebherr Aerospace 

- AO ‘Tekhnologii dlya Aviatsii’ (Technology for Aviation) (AO Ramensky Constructeursbureau 

voor instrumentenbouw) 

- AO ‘Technodinamika’ en CurtissWright Corporation (USA) 

- AO ‘Technodinamika’ en Messier-Bugatti-Dowty 

 

Een belangrijke speler op internationaal niveau is de firma PAO ‘VSMPO-AVISMA Corporation’, 

producent van titaan en leverancier van Boeing, Airbus en Embraer. 

De firma ‘Kamensk-Uralsky Metallurgic Factory’ (OAO ‘KUMZ’) is gespecialiseerd in halffabrikaten 

uit aluminiumlegeringen en leverancier van Boeing, Airbus, Bombardier en Goodrich. 

Rusland neemt actief deel aan de Europese raamprogramma’s voor research en ontwikkeling, zoals 

‘Horizon 2020’, ‘Future Sky Safety’ en ‘Clean Sky’. 

Verder is er samenwerking in de Europese nationale programma’s, zoals ‘Lifting Off programme’ 

(UK), ‘Take Off programme’ (Oostenrijk), DASR (Nederland). 

 

 

 

 

 



c) Het strategisch doel van de luchtvaartindustrie van Rusland 

 

De bestaande vliegtuigparken zullen vergroot worden met toestellen van lokale productie om de 

transportmogelijkheden te verhogen en om de connectiviteit en de bereikbaarheid van de 

verschillende regio’s in Rusland te vergemakkelijken. 

 

Volgens de nieuwe strategie moeten de vliegtuigbouwers ook meer aandacht besteden aan 

competenties, zoals R&D, commercialisatie en dienst-na-verkoop. (в стратегию) 

 

Ook aan de opleiding van kaders besteedt de strategie aandacht. 

De luchtvaartsector van Rusland ondervindt een groot tekort aan goed opgeleid personeel, aan 

ingenieurs, technologen en designers. Vele specialisten in de sector hebben weinig ervaring op 

gebied van markteconomie en van export en zijn weinig vertrouwd met de vereisten van de 

internationale markt (certificatie, standardisatie, kwaliteitsmanagement, internationale marketing, 

kennis van vreemde talen enz.). Aan deze gebreken kan slechts verholpen worden via een 

hervorming van de opleiding van de Russische specialisten. 

  



De integrale indicatoren van de luchtvaartindustriestrategie 2030: totale omzet, export van 

luchtvaartproducten en -diensten, arbeidsefficiëntie. 

 

Dynamics 2018 2025 Target 2030 

    

Total revenue of aviation 

products and services (in 

bln. RUB) 

987 bln.RUB 

(around 1000 bln. 

in 2015) 

2000 bln.RUB 2600 bln.RUB 

Export of aviation 

products and services (in 

bln. USD) 

6 9,7 14,4 

 2016 2025 Traget 2030 

The share of civil aircrafts 

in the total manufacturing 

volume of the Russian 

aviation industry in % 

21,3 31,8 31,5 

Labor efficiency in 

comparative price level of 

2016 in % 

103,7 178 254 

Quantitive aspects 2016 2025 2030 

Russian aviation 

manufacturers share in the 

International market in % 

(in civil aircraft 

construction) 

 

Problem: 

Imbalance in the civil 

aviation development 

2,3 

 

On civil aviation 

market, Russia 

has got 

competences in 

design and 

manufacturing of 

all aircraft types, 

but competitive 

only in some 

segments. 

7 

 

Serial manufacturing 

in the industry keys 

projects: (SSJ-100, 

МС-21, IL-476) 

 

8 

 

Target: 

- Differentiation by 

markets and 

customers 

- Signing of 

international co-

operation 

agreements 

- In the civil aviation 

segment, adherence 

to international 

work standards  

(AS/EN 9100, 

NADCAP) and 

certification 

procedures 



Russian helicopters 

manufacturers share in the 

International market in % 

12% 

(In this segment, 

Russian 

manufacturers 

occupy strong 

positions on the 

global market 

and 

compete with the 

main market 

players) 

14,7% 15,2% 

 

Strategy vision  

Industry key target 

positions 

Russian manufacturers of final aviation products occupy a 

leading supply position on the global market and use the best 

components available on the market, including one of foreign 

production. 

Russian suppliers are dealing with both military and civil 

segments and they are integrated in international cooperation 

system.  

On the domestic market: additional measures to support sales of 

aircrafts which are manufactured in Russia and development of 

operating leasing for the related Russian companies. 

- The industry companies are financially sustainable and operate 

without Government support.  

As a result, the aviation industry should be economically 

sustainable, globally competitive industry, integrated into the 

world market and the international division of labor. 

Bron: https://aviatp.ru/files/strategicaccents/Strategiya-2030_proekt_05102017.pdf 

 

De prioriteiten gesteld door de Russische overheid, aangaande de luchtvaartindustrie is de creatie 

van een economisch stabiele, globaal concurrentiële en internationaal actieve sector, tevens in 

staat om aan alle noden en behoeften van de nationale luchtvaart tegemoet te komen. 

Hiervoor wordt een systeem opgebouwd van leveranciers op alle niveaus, voor zowel de militaire 

als de civiele sector. 

 

d) Belangrijkste uitdagingen voor de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie van de Russische 

Federatie en de strategie voor de verwezenlijking van de doelstellingen. 

 

De belangrijkste uitdagingen voor de luchtvaartindustrie zijn de volgende: 

1. de beperktheid van de lokale markt. Het beleveren van de lokale markt in Rusland is 

een goede basis, maar zij is aanzienlijk kleiner dan de markten van Europa, China, de 

USA, … 

2. de sector bestaat uit te grote economische structuren met een lage productie. Er is 

geen ontwikkeld systeem van leveranciers. 

https://aviatp.ru/files/strategicaccents/Strategiya-2030_proekt_05102017.pdf


3. beperking in de financiering door de overheid. 

4. beperktheid van de wetenschappelijk-technische en technologische basis van de sector 

en het gebrek aan gekwalificeerde kaders. 

 

De sector heeft tot taak: 

- de lokale markt te ondersteunen en internationale posities te versterken 

- de creatie van een concurrentiële luchtvaartindustrie 

- het aantrekken van investeringen in de sector 

- de verbetering van de wetenschappelijk-technische en technologische basis en van de 

opleiding der kaders. 

 

d.1) Steun voor de lokale markt en positieversterking op de globale markt 

In tegenstelling hiermee is de productie van burgervliegtuigen laag. Het aandeel van Rusland op 

de internationale markt in 2018 bedroeg slechts 0,41% voor wat de bouw van vliegtuigen betrof en 

3% voor wat helicopters betreft. Internationaal is Rusland sterk voor wat de productie van militaire 

vliegtuigen betreft en van vliegtuigen met een speciale functie. De uitvoer ervan gaat vooral naar: 

India, China, Vietnam, Indonesië, Belarus, Algerije e.a. 

De Russische overheid en de industrie moeten volgende stategische stappen ondernemen: 

1. maatregelen om de lokale markt te ontwikkelen: 

- Via een stabiele vraag vanwege de overheid naar vliegtuigen voor militaire en speciale 

doeleinden. 

- de Russische luchtvaartmaatschappijen stimuleren om hun vliegtuigpark te vergroten 

met lokaal geproduceerde toestellen. 

- Steun aan de export van lokaal geproduceerde toestellen. 

- Financiële stimuli voor de sector 

- Ontwikkeling van de luchtvaartinfrastructuur in de regio’s van Rusland 

 

2. ondersteuning van de export via de oprichting van het Russisch Export Centrum i.s.m. de 

VneshEkonomBank. (www.exportcenter.ru/en/ ) 

Dit centrum verleent steun op gebied van financiën, exportverzekering en andere diensten, 

zoals informatie en consultatie voor exporteurs en investeerders, exportpromotie e.d. 

3. technologie-overdracht met internationale partners en samenwerking op gebied van 

internationale projecten. Ondersteuning van lokalisatieprojecten in Rusland. 

 

d.2) De creatie van een concurrentieel industrieel complex in de luchtvaartindustrie 

De Russische luchtvaartindustrie wordt gekenmerkt door een lage seriele productiviteit, vooral wat 

lijnvliegtuigen betreft en heeft hier een serieuze achterstand t.o.v. de Westerse producenten. 

De belangrijkste opdracht ter versterking van de concurrentiepositie van de luchtvaartindustrie 

van Rusland is de creatie van een nieuw industrieel model voor de sector via een ontwikkeld 

systeem van leveranciers en de optimalisatie van de organisatie binnen de sector. 

http://www.exportcenter.ru/en/


De lage effectiviteit en de lage productiviteit verzwakken de concurrentiepositie van de Russische 

industrie op de globale markt. Er is nood aan focus op de belangrijkste competenties (sales, service, 

etc.) en het ontwikkelen van een beter logistiek systeem en dit door het huidige industriemodel 

van de luchtvaart te veranderen. 

Strategische stappen zijn hier: 

1) Producenten en leveranciers van het eerste niveau gaan zich focussen op de belangrijkste 

competenties: technologische modernisering, verhoging van de standaarden en 

productiekwaliteit, alsook de overgang naar een gemeenschappelijk systeem. Het doel is 

effectiviteit te verhogen en het ontwikkelen van een betere samenwerking tussen 

producenten en leveranciers. Zich diversifiëren in de markt, focus leggen op R&D, een 

verfijnde eindassemblage en uitstekende after-sale service zullen de nood voor 

outsourcing doen ontstaan. 

2) Het systeem van producenten en leveranciers van het 2de – 4de niveau zal grotendeels 

bestaan uit kleine- en middelgrote bedrijven. Ze spelen in op de vraag van de wereldmarkt. 

Vervolgens worden de standaarden aangepast aan de internationale normen. Bovendien 

nemen ze initiatief om zelfstandig globale samenwerking aan te trekken. Deze bedrijven 

zorgen ook voor werkgelegenheid in de industrie door kwalificatienormen en 

opleidingsniveaus voor potentiële werknemers te verhogen. Ten slotte, wordt lokale 

productie gestimuleerd en worden er maatregelen genomen om de tariefregulering te 

verbeteren. 

 

3) Certificering 

Maatregelen om te kunnen concurreren op de globale markt: 

- De Russische standaarden op de internationale normen afstemmen, om de 

bedrijfsactiviteiten van de industriesector effectief en conform te maken. 

- De Russische certificering voor productie en producten in conformiteit brengen met 

de buitenlandse. De procedurekosten van de certificering worden door de overheid 

vergoed. 

- Instelling van de functie van onafhankelijke inspecteurs bij het Luchtvaartregister, 

voor de controle op de normen. 

 

Bedrijven in de luchtvaartsector moeten op zelfstandige basis initiatief nemen om de 

vereiste certificaten te verkrijgen voor hun productie, teneinde zich te positioneren op de 

globale markt. Ze moeten ook de strengere prestatienormen van Rusland en het 

buitenland implementeren.  

4) Verbetering van de wet- en regelgeving voor een functionerende en veilige 

luchtvaartindustrie. 

Er wordt verder gewerkt aan de voltooiing van de juridische en technisch normatieve basis 

voor de sector, mede met het oog op de certificatieprocedures voor de luchtvaarttechniek 

en de voltooiing van de standaardisatie in de luchtvaartindustrie. De overheid zal streven 

naar een unificatie van normen in de productie van militaire en burgervliegtuigen. 

5) Vorming van de luchtvaartindustrie als intellectuele eigendom. 

- De sector verwerft rechtsbescherming voor de resultaten van de R&D. 



- Exportgerichte bedrijven worden gesteund bij het exporteren van hun producten en 

diensten naar buitenlandse markten. De overheid verleent subsidies om de kosten van 

de rechtsbescherming te dekken.  

- Borgstelling vanwege de overheid voor het bekomen van kredieten aan de sector, 

teneinde innovatieve activiteiten te financieren. 

 

d.3) Het aantrekken van investeringskapitaal in de sector 

Ruslands ambitie tot het verwerven van een leidende positie in de luchtvaartindustrie vereist 

serieuze financiering. Op dit ogenblik schat men de jaarlijkse kost in de sector van Rusland op 2 

à 3 miljard USD, terwijl dit voor de USA en de EU op 20 à 30 miljard geschat wordt.  

De kloof tussen de bestaande en de benodigde hoeveelheid financieringen kan door de 

overheidsbegroting niet worden gedekt en dit is niet enkel omwille van de omvang van de 

behoeften, maar ook omwille van de economische crisis. De ervaring in het buitenland leert ons 

dat de private sector een belangrijke investeerder in de luchtvaartindustrie kan zijn. De 

voorwaarden voor privé-investeringen in de luchtvaartindustrie blijven echter ongunstig in 

Rusland. Rusland staat gerangschikt op #51 op de ‘ease-of-doing-business’-lijst van de Wereldbank. 

Russische privé-bedrijven opereren in moeilijke financiële omstandigheden, meer dan hun 

concurrenten in het buitenland.  

Het gangbare tarief van de Centrale Bank van Rusland bedroeg 10% op het einde van 2016 en dit 

in vergelijking met minder dan 1% in de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland. 

Om kapitaalsinbreng in de luchtvaartsector te verhogen, zullen de staat en de sectoriële 

organisaties de volgende strategische stappen ondernemen:  

1) De staat zal uitgebreide ondersteuning verlenen aan die exportgerichte en 

kapitaalsintensieve projecten voor de productie van de civiele en het dubbel gebruik van 

luchtvaartapparatuur, die reeds in een hoge fase van voleinding verkeren.  

2) De staat zal financieel projecten ondersteunen voor de productie van luchtvaartapparatuur 

voor civiel en dubbel gebruik, die reeds over klanten in de markt beschikken en die in staat 

zijn te concurreren op de wereldmarkt.  

3) De staat zal een voordelige en preferentiële financiering aanbieden om de ontwikkeling van 

nieuwe producten te ondersteunen voor de export en tevens voor de technische en 

technologische modernisering van de sector. 

4) De staat zal een gedeeltelijke privatisering doorvoeren van de geïntegreerde structuren in 

de sector en van hun dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen-leveranciers 

van het tweede en vierde niveau. Privatisering in de luchtvaartindustrie zal zorgvuldig 

worden uitgevoerd: geleidelijk en systematisch.  

5) De staat zal de prioriteiten op het gebied van luchtvaartwetenschap en technologie 

ondersteunen met o.m. het doel om technologische onafhankelijkheid van de sector te 

waarborgen.  



6) De staat zal de nodige financiële en organisatorische voorwaarden creëren om een lage 

prijsfluctuatie te behouden en tevens staatsbestellingen te garanderen. 

7) De staat zal de industriële infrastructuur blijven ontwikkelen via speciale economische zones 

en andere geavanceerde ontwikkelingsgebieden. In het kader van de douane-unie van de 

Euraziatische Economische Unie zal de staat de douaneregeling optimaliseren en dit door  

de invoerrechten op grondstoffen, die worden gebruikt in de luchtvaartindustrie, aan te 

passen. Door de verbetering van de kwaliteitscontrole op grondstoffen, materialen en 

componenten bij de productiebedrijven, zal de verplichte licenciëring van de producten van 

leveranciers van het derde en vierde niveau vervangen worden door een 

notificatieprocedure voor activiteiten op gebied van engineering. Daarnaast zal Rusland een 

voorskeursbehandeling verlenen aan particuliere investeerders. Hierdoor wordt er een 

effectieve financieringsstructuur in luchtvaartindustrie gevormd, waarbij het bedrijf een 

actieve deelnemer van de industrie wordt. 

d.4) Optimalisatie in de opleiding van kaders en in de vorming van een wetenschappelijk-

technische basis. 

d.4.1 De aanlevering van kaders voor de sector 

In Rusland bestaat er sinds vele jaren een goed systeem voor de opleiding van specialisten voor 

de luchtvaartindustrie en aerospace. Jaarlijks studeren er ongeveer 4000 specialisten af in deze 

sector. In de productiebedrijven zijn zowat 350.000 gekwalificeerde medewerkers werkzaam en 

nog eens 65.000 in de designburau’s en de wetenschappelijke instituten. 

Toch stelt men vast dat er veroudering optreedt bij de kaders van de sector, waardoor een tekort 

ontstaat aan jonge ingenieurs en technici. 

In de sovjetperiode hoefden de producenten van vliegtuigen zich niet bezig te houden met  

marketing, commercialisatie en dienst-na-verkoop van hun producten (zij hielden zich enkel met 

de productie bezig). Dit heeft tot gevolg dat er, tot op heden, weinig ervaring is in de sector om 

te werken onder marktvoorwaarden met de vereiste managementstechnieken. Problemen van 

gebrek aan competentie in sales- en projectmanagement, kwaliteitsbeheer, intellectuele 

eigendom…..enz. zijn aan de orde. 

Het opleidingsniveau van de specialisten ligt lager dan de interationale standaarden en de zwakke 

kennis van vreemde talen hindert de samenwerking met internationale partners. 

Om tot een effectieve opleiding van specialisten over te gaan worden de volgende maatregelen 

voorgesteld : 

1. Upgrading door de overheid van de leerprogramma’s van de middelbare technische 

scholen met inachtname van de noden van de sector. 

2. Upgrading van de opleidingsprogramma’s voor de leerkrachten van middelbare en 

hogere onderwijsinstellingen met inachtname van de nieuwe doelstellingen van de 

sector (technisch,commercieel, management…). 

3. Ter ontwikkeling van de competenties op internationaal vlak zullen productiebedrijven 

en wetenschappelijke organisaties versterkt worden met hooggekwalificeerde 

specialisten met een globale expertise. 



4. Om de efficientie te verhogen van de opleiding van specialisten zullen de overheid en 

de sector samenwerken om het proces van opleiding te combineren met het 

praktische werk (stages) in de sector. De samenwerking tussen de industrie en de 

onderwijsinstelligen zal geintensifieerd worden. 

5. Voorwaarden worden gecreëerd voor de verbetering van de samenwerking tussen 

Russische en buitenlandse onderwijsinstellingen en met buitenlandse designers en 

producenten. 

 

d.4.2 Ondersteuning van het technisch en wetenschappelijk potentieel 

Op gebied van wetenschap en industrieel design, behoren de Russische scholen tot de beste ter 

wereld. 

Hoogwaardige vliegtuigen , zoals de Su-35, de Ka-52, de SSJ100…enz….werden ontwikkeld door 

Russische constructeurs. - 

Tal van deze projecten in de luchtvaart, waarvan sommige reeds dateren uit de jaren ’80, werden 

gehinderd door gebrek aan financiering. 

De technologische vereisten voor vliegtuigen, op internationaal vlak, bleven zich echter verder 

ontwikkelen, alsmede de technologische vereisten (innovatie) voor industriële methoden en de 

organisatie van de productie. 

Om de internationale concurrentie aan te gaan, dient de Russische luchtvaartindustrie nieuwe 

technologieën te ontwerpen en zich toe te leggen op innovatieve methoden. 

De overheid en de sector dienen volgende stappen te ondernemen : 

1. Financiële ondersteuning zal gericht worden op prioritaire onderzoeksdomeinen, 

gebaseerd op het actieplan van het wetenschappelijk onderzoekscentrum ‘Zhukovsky 

Instituut’ voor de ontwikkeling van de wetenschap en technologie in de vliegtuigbouw voor 

de periode van 2016 tot 2030. 

2. Strategische initiatieven nemen voor de commercialisatie van de resultaten van het 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

4. Verwachte resultaten en risico’s van de strategie 
 

Verwachte resultaten 

De strategische stappen, die worden gerealiseerd door de overheid in samenwerking met de 

industrie en instituten, worden geacht de leiderspositie van Rusland in de productie van 

vliegtuigen in stand te houden. Daarom is het belangrijk dat de Russische producenten zich 

integreren in de internationale markt om hun concurrentiepositie te vergroten.  

Het industrieel beleid van de overheid in de luchtvaartindustrie zal verschuiven naar een systeem 

van steunmaatregelen. Daarom zullen de volgende punten in het overheidsprogramma ‘De 

ontwikkeling van de luchtvaartindustrie in de jaren 2013-2020’ van de Russische Federatie 

veranderen:  



- De instanties die de ondersteuning verlenen en de types projecten die ondersteund zullen 

worden.  

- De overheidssteun zal worden gericht op de voltooiing van projecten, voor de creatie van een 

nieuwe generatie luchtvaarttechnologie op de markt. De projecten zijn bij voorkeur 

exportgeoriënteerd. 

- De prioriteiten voor de staatssteun zijn vooral de R&D, de commercialisatie en promotie van 

vliegtuigen op de lokale en exportmarkten. 

- De steun zal lange-termijn leningen (soft loans, returnable budget funding) omvatten voor 

technologische renovatie. 

 

Risico’s 

De uitvoering van de strategie brengt verschillende risico’s met zich mee, die de verwezenlijking 

van de bovenstaande doelstellingen negatief kunnen beïnvloeden. De belangrijkste risico’s zijn de 

volgende: 

- het risico van het federale begrotingstekort 

- geopolitieke risico’s, zoals het behoud van de lange-termijn sancties (meer dan 5 jaar) tegen 

de Russische Federatie en afzonderlijke organisaties van de luchtvaartindustrie. Deze sancties 

beperken de mogelijkheden om buitenlands kapitaal aan te trekken, om technologie over te 

brengen e.a. 

- het ontbreken van gecoördineerde acties van de federale bestuursorganen 

- zwakke betrokkenheid vanwege de sectoriële structuren, hun dochterondernemingen en 

filialen, in de realisatie van de strategiebepalingen. 

 

Om deze risico’s onder controle te houden, zullen de betrokken instanties het volgende doen: 

Overheid 

Prioriteit verlenen aan de investeringen voor de belangrijkste doelstellingen, zoals o.a. de innovatie 

in de luchtvaartwetenschap, steeds rekening houdend met strategiebepalingen.  

Om de invloed van geopolitieke risico’s te verminderen, zal de overheid streven naar stabilisatie in 

de internationale toestand. Op het niveau van de industriesector zullen er een reeks maatregelen 

genomen worden om de concurrentiepositie van de Russische producenten van militaire systemen 

en componenten te verbeteren. 

Organisaties 

De sectoriële organisaties zullen hun uitgaven rationaliseren en prioriteit geven aan 

investeringprojecten. De mogelijkheid tot privatisaties in de luchtvaartindustrie wordt overwogen.  

De strategie zal door een erkend overkoepelend orgaan (?) worden uitgevoerd met de 

betrokkenheid van de voornaamste belanghebbenden, zoals het Ministerie van Economische 

Ontwikkeling, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Transport, het Ministerie van Defensie, 

het Ministerie van Onderwijs, het Federal Air Transport Agency en anderen, alsook 

vertegenwoordigers van organisaties van de industrie en wetenschap. 

 



5. Organisatorische en financiële ondersteuning van de 
strategie. 

 

De financiering voor de uitvoering van de strategie zal uit verschillende bronnen worden verleend: 

- de overheidsprogramma’s van de RF, gecoördineerd door het Ministerie van Industrie en 

Handel; 

- verwante overheidsprogramma’s van de RF, gecoördineerd door andere federale instanties van 

de uitvoerende macht; 

- programma’s van onderzoeksinstituten voor de ontwikkeling van innovatieve economie en 

industrie; 

- extra-budgettaire middelen, met name in de vorm van publiek-private samenwerking. 

 

Het toezicht op de uitvoering van de strategie zal gebeuren op basis van statistische 

waarnemingen, departementele rapportering, evenals andere informatie die door de federale 

uitvoerende instanties en uitvoerende autoriteiten van de Russische Federatie wordt verleend in 

overeenstemming met hun functie. Op basis van de resultaten van dit toezicht, zullen 

noodzakelijke correcties worden aangebracht. Hierbij worden verschillende verenigingen van de 

sector betrokken, zoals de Unie van de Luchtvaartindustriëlen van Rusland, de Unie van 

Ingenieurs-Mechanika van Rusland, de Russische vakbond van de luchtvaartindustrie (Profavia) en 

anderen.  

Het Ministerie van Industrie en Handel bereidt jaarlijks een verslag voor aangaande de uitvoering 

van de strategie en plaatst dit vervolgens op haar officiële website.  

  



6. Bedrijven in de Russische luchtvaartindustrie 
 

NPO “SATURN”, JSC – Research and Production Association 

Gasturbine technologieën voor transport-, defensie- en energie-industrieën  

163 Lenin Ave., Rybinsk, Yaroslavl Region, 152903, Russia 

Tel: +7 (4855) 29-61-00; Fax: +7 (4855) 29-60-00 

E-mail: saturn@npo-saturn.ru 

Web: http://www.npo-saturn.ru/ 

 

JSC “Gas-turbine Engineering Research and Production Center “Salut” 

Aero-engines (AL-31F, etc., voor gevechtsvliegtuigen), civiele applicaties (gasturbinemotoren) en 

bouwinstrumenten (cutting-out saw) 

105118, 16 Budionny Av., Bldg 2, Moscow, Russia 

Tel: (499) 785-81-19; Fax: (495) 365-40-06 

E-mail: info@salut.ru (algemeen); eio@salut.ru (export – import) 

URL: http://www.salut.ru/ 

 

JSC “Ramensky Instrument Engineering Plant” 

Bouwer van moderne vlieg- en navigatie-instrumenten, systemen voor vliegtuigen, helikopters, 

militaire en burgerluchtvaart, alsook productie voor ruimtevaartuigen en landmacht 

Ul. Mikhalevicha, 39, Ramenskoye, Moscow Region, RF, 140100 

Tel: (495)995-94-03; Fax: (495)995-94-22; (49646)3-59-51. 

E-mail: pochta@rpz.ru; asup@rpz.ru 

Web: http://rpz.ru/ 

 

“Engine Production Association Ufa” 

Producent van turbofanmotoren (AL-41F, etc.), helikopteronderdelen (kolom D2B voor Ka-32 en 

knooppunten van Mi-26) 

450039, Bashkortostan, ul. Ferina, 2, Ufa 

Tel/Fax: (347) 238-37-44 

E-mail: umpo@umpo.ru 

Web: http://www.umpo.ru/ 

 

PJSV “Kuznetsov” 

Bouwer van motors voor ruimtevaart (NK-33, NK-43, etc.), luchtvaart (civiele en militaire, bvb. VK-1, 

NK-32) en industrie (NK-16ST) 

443009, Samara, Zavodskoe Shosse, 29 

Tel: (846) 955-16-12; Fax: (846) 992-64-65 

E-mail: motor@kuznetsov-motors.ru 

Web: http://www.kuznetsov-motors.ru/ 
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JSC Aviastar-SP – Ulyanovsk Aviation Industrial Complex 

Bouwer van commerciële (Tu-204-100E/100B, Tu-204-300(A) en Tu-204CM) en cargovliegtuigen 

(Tu-204C, An-124 “Ruslan” en II-76MD-90A), alsook toepassing gespecialiseerde technologieën 

Antonova avenue 1, Ulyanovsk, Russia, 432072  

Tel: +7 (8422) 28 28 28 (directory inquiries); Fax.: +7 (8422) 50 25 72 

E-mail: d002a@aviastar-sp.ru (managing director) 

Web: http://www.aviastar-sp.ru/ 

 

JVC “Aviaagregat” 

Producent chassis, absorberende apparaten en hydraulische cilinders  

443009, RF, Samara, Zavodskoe shosse, 55 

Tel: +7(846) 207-00-01; Fax: +7(846) 207-10-01 

E-mail: mail@aviaagregat.net 

Web: http://aviaagregat-samara.com/ 

 

“Kazan Helicopters” 

Producent van helikopters Mi-series 8/17 en rotors 

420085, RF, Kazan, ul. Tecevskaya, 14 

Tel: +7 843 571 89 57 

E-mail: kvz@kazanhelicopters.com 

Web: http://www.russianhelicopters.aero/ru/kvz/ 

 

“Rostvertol” 

Producent van civiele en militaire helikopters Mi-series (Mi-26, Mi-35M, Mi-28N) 

ul. Novatorov, 5, Rostov-na-Donu, RF, 344038 

Tel: +7 863 297 72 09; +7 863 219 60 12;  

Fax: +7 863 293 00 39; +7 863 219 60 12 

E-mail: rostvertol@rostvert.ru 

Web: http://www.russianhelicopters.aero/ru/rostvertol/ 

 

JSC Irkutsk Aviation Company – PSJC “Irkut” Corporation  

Militaire en civiele luchtvaartontwerp, testen, productie, marketing, sales en aftersales support  

125315, RF, Moscow, Leningradsky pr-t, 68 

Tel: +7 (495) 777-2101; Fax: +7 (495) 221-3639 

E-mail: inbox@irkut.com 

Web: http://www.irkut.com/ 

http://www.irkut.com/about/irkutsk-aviation-plant/ 

 

“Ulan-Ude Aircraft Plant “ 

Productie en modernisering van helikopterserie Mi-8/17 

ul. Khorinskaya, 1, Ulan-Ude, Buryatia, RF 670009 

Tel: +7 3012 25 33 86; +7 3012 48 03 95; +7 3012 48 03 91; Fax: +7 3012 25 21 47 

E-mail: uuaz@uuaz.ru 

Web: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ 
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Onderzoeksinstituten in de luchtvaartsector 

 

Komsomolsk-Na-Amure Aviation Production Association named after Yu. A. Gagarin – filiaal 

“Sukhoi” Company 

Producent vliegtuigen in militaire en civiele luchtvaartsector (T-50, Su-35, Su-30MK2, Sukhoi 

Superjet-100) 

681018, RF, Komsomolsk-na-Amure, ul. Sovetskaya, 1 

Tel: +7 (4217) 52-62-00, 22-85-25 ; Fax: +7 (4217) 52-64-51, 22-98-51 

E-mail: info@knaapo.com 

Web: www.knaaz.org 

www.knaaz.su 

 

National Research Centre, named after N.E. Zhukovskogo 

Onderzoek aerodynamica van vliegtuigen en helikopters (Mi-26, Ka-226, etc.), sterkte, akoestiek, 

hydrodynamica, luchtdynamica en afmetingen, alsook draagvlakken en dit voor zowel 

commerciële als militaire luchtvaart 

125319, RF, Moscow, ul. Viktorenko, 7 

Tel: +7 (499) 759-0190; Fax: +7 (499) 759-0186 

E-mail: info@nrczh.ru 

Web: http://www.nrczh.ru 

 

JSC “National Institute of Aviation Technologies” 

Onderzoek en productie van luchtvaarttechnologieën (composiet, onderdelen voor Mi-8), 

ontwerp van civiele luchtvaart (constructies en interieur), alsook onderdelen (panelen voor civiele 

en militaire luchtvaart) 

127051, RF, Moscow, ul. Petrovka, 24 

Tel: +7 (495) 694-0067 

E-mail: info@niat.ru  

Web: http://niat.ru  

 

“MiG Russian Aircraft Corporation” 

Producent van MiG gevechtsvliegtuigen 

1-y Botkinsky pr-d, 7, Moscow, RF, 125284 

Tel: +7 495 721-81-00 (of 102-80-10); Fax: +7 495 653 14 47 

E-mail: mig@migavia.ru; inbox@rsk-mig.ru  

Web: http://www.migavia.ru/  

 

PJSC “Tupolev” 

Bouwer van civiele (Tu-series), militaire (Tu-series) en speciale luchtvaart (Tu-vliegtuigen voor 

‘radio relay aircraft’ en ‘airborne control center’) 

Russia, 105005, Moscow, Academician Tupolev Embankment, 17  

Tel: +7 (499) 263-77-77  

E-mail: tu@tupolev.ru, info@tupolev.ru  

Web: http://www.tupolev.ru/  
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OJSC "Ilyushin Aviation Complex", named after S.W. Ilyushina 

Bouwer van passagiers- en transportvliegtuigen en voor speciale doeleinden 

125190 Russian Federation, Leningradsky Prospect, 45 "G", Moscow 

Tel: +7 (499) 943-81-17; +7 (499)943-81-21; Fax: +7 (495) 612-21-32 

E-mail: info@ilyushin.net  

Web: www.ilyushin.org  

 

MIL Helicopter Plant  

Ontwerper Mi-series helikopters 

140070, Moskovskaya Obl., Lyuberecsky rayon, pos. Tomilino, ul. Garshina, 26/1 

Tel: +7 495 669 23 90; +7 495 647 32 10; Fax: +7 498 553 80 02 

E-mail: mvz@mi-helicopter.ru  

http://www.russianhelicopters.aero/ru/mvz/  

 

Kamov, Open Joint Stock Company  

Ontwerper van Ka-series helikopters, proefproductie en flight tests 

140007, RF, Movskovskaya Obl., Lyubercy, ul. 8 Marta, 8а. 

Tel: +7 (495) 994-4800; Fax: +7 (495) 700-3071 

E-mail: kb@kamov.ru  

Web: http://www.russianhelicopters.aero/  

 

JSC “Research Institute of Aircraft Equipment” 

Onderzoek en ontwikkeling van digitale systemen van navigatieapparatuur voor luchtvaart 

(IKBO-95-systeem) 

140182, RF, Zhukovsky-2, ul. Tupoleva, 18 

Tel: +7 (495) 556-2322; Fax: +7 (495) 556-7640 

E-mail: info@niiao.com  

Web: http://www.niiao.ru  

 

JSC Ramenskoye Instrument Design Bureau 

Federale onderzoeks- en productiecentrum voor vliegtuigen (informatie- en navigatie 

complexen), helikopters (navigatie voor Ka- en Mi-vliegtuigen), computers en 

communicatiemiddelen voor luchtvaart  

140103, RF, Moskovskaya Oblast, Ramenskoe, ul. Guryeva, 2 

Tel: +7 (495) 992-5690, +7 (496) 463-3932; Fax: +7 (496) 463-0072 

E-mail: rpkb@space.ru  

Web: http://www.rpkb.ru  

 

Federal State Unitary Enterprise «Siberian Aeronautical Research Institute named after S. A. 

Chaplygin» 

Onderzoekscentrum van aerodynamica, sterkte en uithoudingsvermogen, statische en 

vermoeidheidstesten, ontwerpen van ontwikkeling tot de draft en flight tests 

SibNIA, 21, Polzunov Street, Novosibirsk, 630051 

Tel: +7 (383) 279-01-56; Fax: +7 (383) 227-88-77, 227-88-65 

E-mail: sibnia@sibnia.ru  

Web: http://sibnia.ru/  
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PJSC “Beriev Aircraft” (a UAC Company) 

Ontwikkeling en productie van Be- en A-series (amfibische vliegtuigen) 

347923, RF, Rostovskaya Oblast, Taganrog, pl. Aviatorov, 1 

Tel: +7 (8634) 390-901; Fax: +7 (8634) 647-434 

E-mail: info@beriev.com 

Web: http://www.beriev.com/ 

 

Moscow Aviation Institute  

Ontwikkeling van geavanceerde technologieën (levenscyclus, simulatie, fabricage composiet, 

vliegtuigelektronica) en lucht- en ruimtevaarttraining 

125993, Moscow, Volokolamskoe shosse, 4 

Tel: +7 499 158-00-27 

E-mail: int@mai.ru  

Web: http://www.mai.ru/  

 

Moscow Institute of Physics and Technology (State University) 

Lucht- en ruimtevaartengineering, ruimtewetenschap en ruimtetechnologie 

Office 401, Auditorium Building, 7 Institutskiy per., Dolgoprudny, Moscow Region, 141700, RF 

Tel: +7(495) 408-53-44 

E-mail: dasr@mipt.ru  

Web: https://mipt.ru/  

 

Bauman Moscow State Technical University 

Ontwikkeling van monitoringsystemen (lucht- en ruimtevaart), globale positionering en 

communicatiesystemen, ruimtevaartuigen en hun instrumenten 

ul. Baumanskaya 2-ya, 5/1, Moscow, 105005 

Tel: (499) 263-6391; Fax: (499) 267-4844 

E-mail: bauman@bmstu.ru  

Web: http://bmstu.ru/  

 

Samara National Research University, named after Sergei Korolev 

Onderzoek op vlak van ruimte-engineering, luchtvaart en motorenconstructie voor de luchtvaart 

34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russia 

Tel: +7 (846) 267 43 73 

Fax: +7 (846) 334 57 22 

E-mail: ssau@ssau.ru  

Web: http://www.ssau.ru/  

 

JSC Hamilton Standard-Nauka 

Leverancier van warmtewisselaars voor besturingssystemen voor commerciële (Boeing, Airbus, 

Tupolev en Ilyushin) en regionale vliegtuigen (Bombardier, Embraer, Saab, Xian, Be-200, etc.) 

19/1, Petrovsko-Razumovsky Proezd, 127287, Moscow, Russia  

Tel: +7 (495) 755-77-00; Fax: +7 (495) 755-77-01  

E-mail: hsn@hs.utc.com  

Web: http://hs-nauka.ru/  
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OOO Liebherr-Aerospace Nizhny Novgorod 

Leverancier van ruimtevaart- en transportsystemen  

Ul. Liebherra, 1/ 22, 606000 Dzerzhinsk, Nizhegorodskaya Oblast, Russia 

Tel: +7 831 327-6101; Fax: +7 831 327-6105 

E-mail: e-mailinfo.lnn@liebherr.com 

Web: www.liebherr.com 

 

JSC Technodinamika 

Producent van verschillende toepassingen voor civiele, militaire, speciale en transportluchtvaart 

(vliegtuigen en helikopters), zoals landing gear, elektrische energiesystemen, zuurstofsystemen, 

vuurbestendige aggregaten, etc.  

105318 Moscow, Ibragimova Street, 29 

Tel: +7 (495) 627-10-99 

E-mail: info@technodinamika.ru 

Web: http://www.technodinamika.ru/ 

 

PJSC VSMPO-AVISMA Corporation 

Producent van titanium, ferrotitanium en aluminium voor vliegtuigbouw 

Parkovaya St. 1, Verkhnaya Salda, Sverdlovsk region, Russia, 624760 

Tel: +7 (34345) 6-29-47; Fax: +7 (34345) 6-14-37 

E-mail: (online) 

Web: http://www.vsmpo.ru/  

 

Kamensk Uralsky Metallurgical Works – KUMZ 

Leverancier van hoogwaardig aluminium  

5 Zavodskaya st., Kamensk Uralsky, Sverdlovsk region, 623405, Russia 

Tel: +7 3439 39 53 00; Fax: +7 3439 39 55 12 

E-mail: any@kumw.ru  

Web: http://www.kumz.ru/  

 

United Aircraft Corporation  

Producent civiele, militaire, speciale en transportluchtvaart 

Civiel: II-96-300, Tu-214, Tu-204CM, Sukhoi Superjet 100, An-148, MC-21 

Militair: MiG-29K/KUB, MiG-35, PAK FA (T-50), Su-27SK, Su-30MK, Su-30SM, Su-32, Su-33, Su-34, Su-35, 

Tu-160, Tu-22M3, Tu-95MC, Yak-130 

Transport: MTA, IL-76MD-90A 

Speciale doeleinden: Be-200 

 

OJSC “Gidromash” 

Productie en ontwerp van pompen voor verschillende doeleinden van industrie, energie en 

defensie 

RF, 129626, Moscow, 2-ya Mytishchinskaya ul., 2 

Tel/Fax: (495) 687-35-78 

E-mail: info@gidromash.com  
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LLC "Avia-Concept"  

RF, Moscow, Bolshaya Semenovskaya ul., 38 

Tel: +7 (495) 201-2122, +7 (495) 223-0523 

E-mail: info@avia-concept.ru 

Web: http://www.avia-concept.ru/ 

 

LLC “AVIAINTERCOM” 

141420, RF, Moskovskaya Oblast., Himki, ul. Nekrasova, 2 

Tel: +7 (495) 565-3919; Fax: +7 (495) 565-3919 

E-mail: sales@aviaintercom.ru  

Web: http://www.aviaintercom.ru/  

 

JSC “Aero-engine Scientific and Technical Complex «Soyuz»” 

119270, Moscow, RF, Luzhnetskaya nab. 2/4 

Tel: +7 (495) 647-27-73; Fax: +7 (495) 789-62-24 

E-mail: info@amntksoyuz.ru 

http://www.amntksoyuz.ru/ 

 

JSC “Aviaprom” 

101000, RF, Moscow, Ulansky per., 22, bld. 1, 208 

Tel: +7 (495) 607-0505; Fax: +7 (495) 607-5223 

E-mail: info@oao-aviaprom.ru  

Web: http://www.oao-aviaprom.ru/  

 

“Sukhoi Company (JSC)” 

23B, Polikarpov str., Moscow, 125284, RF, p/b 604  

Tel: +7 (495) 940-26-63, +7 (495) 940-26-64, +7 (495) 940-27-62, +7 (495) 945-44-22; 

Fax: +7 (495) 945-6806 

E-mail: avpk@sukhoi.org , info@sukhoi.org  

Web: http://www.sukhoi.org/  

 

“JSC “Scientific-Technical Aviation Center “Technolog” 

pr. Sholokhova, 270/3, Rostov, Rostovskaya oblast', RF, 344009 

Tel: +7 (863) 276-7253, +7 (863) 276-7272; Fax: +7 (863) 276-7272 

E-mail: tehnolog@rndavia.ru  

Web: http://www.centertehnolog.ru / - info@centertehnolog.ru  

 

“AVTOSTANKOPROM, Ltd” 

190020, RF, St.-Petersburg, Bymashnaya str., 17, А 

Tel/Fax: +7 (812) 980-42-77 

190020, RF, St. Petersburg, Nab. Obvodnogo Kanala, 138 

Tel/Fax: +7 (812) 495-98-56 

E-mail: avtostankoprom@mail.ru 

Web: http://avtostankoprom.ru/en/  
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“Arktic Trade & Transport Company – INVEST” 

Kutuzovsky prospekt 36, building 7, Moscow, 121170 RF 

Tel: +7(495) 784-73-55 

E-mail: invest@attk-invest.com  

Web: http://www.attk-invest.com/  

 

“Asteros Labs Ltd.” 

Kievskoe Highway, block 6, bldg 1, ComCity Office Park, section A5 

Moskovsky Settlement, Moscow, RF, 108811  

Tel: +7 (495) 787-2450 ; Fax: +7 (495) 787-2450 

E-mail: info@asteros.ru  

Web: http://asteroslabs.ru / - http://www.asteros.ru  

 

JSC "AeroComposit" 

ul. Polikarpova, 27с3, Moscow, RF, 125284 

Tel: +7 (495) 940-8710 ; Fax: +7 (495) 940-8711 

E-mail: info@aerocomposit.ru  

Web: http://aerocomposit.ru/  

 

JSC "AEROCON" 

ul. Zhukovskogo, 1, Zhukovskiy, Moskovskaya oblast', RF, 140181 

Tel: +7 (495) 777-6325; Fax: +7 (495) 777-6325 

E-mail: office@aerocon.ru  

Web: http://www.aerocon.ru  

 

LLC “Airport Investments” 

Dnepropetrovskaya ul., 14, Moscow, RF, 117525 

Tel: +7 (499) 940-6040, +7 (915) 160-0730; Fax: +7 (499) 940-6040 

E-mail: Mail@apinvest.ru  

Web: http://www.apinvest.ru/  

 

LLC "Bee Pitron"  

Vilenskiy per., 4, Sint-Petersburg, RF, 191014 

Tel: +7 (812) 740-1800; Fax: +7 (812) 272-3869 

E-mail: all@beepitron.com  

Web: http://beepitron.com  

 

JSC “Interprofavia” 

119119, RF, Moscow, Leninsky pr-t, 42, k5, оffice 55-27 

Tel: +7 (495) 938-7087, +7 (495) 938-7535 ; Fax: +7 (495) 930-9784 

E-mail: interprofavia@gmail.com  

Web: http://www.interprofavia.com/  
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“All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials” 

105005, RF, Moscow, ul. Radio, 17 

Tel: +7 (499) 261-8677, +7 (499) 263-8998; Fax: +7 (499) 267-8609 

E-mail: press@viam.ru  

Web: http://www.viam.ru  

 

“Hydroplane”, LLC 

443072, RF, Samarskaya Oblast, Samara, Моskovskoye sh. (18 km), liter А 

Tel: +7 (846) 278-8042, +7 (927) 904-5808, +7 (846) 278-8140;  

Fax: +7 (846) 278-8042 

E-mail: info@hydroplane.ru  

Web: http://hydroplane.ru  

 

“Global Engineering”, LLC 

127566, RF, Moscow, Vysokovoltnyy pr-d, 1/49, оffice 303 

Tel: +7 (495) 980-0819 ; Fax: +7 (495) 980-0819 

E-mail: info@global-smt.ru  

Web: http://www.global-smt.ru  

 

“State Scientific and Testing Ground for Aviation Systems” 

140250, Beloozyorskiy, Moscow Oblast, RF, Beloozyorskiy, Voskresensky rayon 

Tel: +7 (495) 556-0709 ; Fax: +7 (495) 556-0740, +7 (495) 556-0771 

E-mail: info@fkpgknipas.ru  

Web: http://www.fkpgknipas.ru/  

 

Federal State Unitary Enterprise-"State Project and Scientific Research Institute of Civil Aviation 

"Aeroproject" 

125171, RF, Moscow, Leningradskoye sh., 7 

Tel: +7 (499) 150-0222; Fax: +7 (499) 150-3283 

E-mail: info@aeroproject.ru  

Web: http://www.aeroproject.ru/  

 

“The State Scientific Research of Civil Aviation” 

RF, Moscow, ul. Mihalkovskaya, 67/1 

Tel: +7 (495) 601-4631; Fax: +7 (495) 450-6206 

E-mail: gosniiga@gosniiga.ru  

Web: http://www.gosniiga.ru/  

 

“The State Research Institute of Aviation Systems” (State Scientific Centre of Russian Federation) 

125319, RF, Moscow, ul. Viktorenko, 7 

Tel: +7 (499) 157-7047 ; Fax: +7 (499) 943-8605 

E-mail: info@gosniias.ru  

Web: http://www.gosniias.ru/  
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“State Scientific Research Institute of Instrument Manufacturing” 

129226, RF, Moscow, Mir pr-t, 125 

Tel: +7 (499) 181-1638, +7 (499) 181-2271 ; Fax: +7 (499) 181-3370 

E-mail: corund@col.ru , corund@gosniip.ru  

Web: http://www.gosniip.ru/ 

 

“The State Design and Research Institute of the Aviation Industry” 

ul. Verkhnyaya Maslovka, 20, Moscow, RF, 127083 

Tel: + 7 (495) 612-9203; Fax: + 7 (495) 612-7432 

E-mail: vmgap@vmgap.ru  

Web: http://www.vmgap.ru/  

 

CJSC "Sukhoi Civil Aircraft" 

125284, RF, Moscow, ul. Polikarpova, 23-b / 2 

Tel: +7 (495) 727-1988 ; Fax: +7 (495) 727-1983 

E-mail: info@scac.ru  

Web: http://www.scac.ru/  

 

OJSC “Dolgoprudnenskoe Design Bureau of Automatics” 

Ontwikkeling en creatie van vliegtuigen, aerostats en systemen voor special doeleinden 

141700, Letnaya ul., Dolgoprudnyy, Moskovskaya Oblast, RF 

Tel: +7 (495) 408-7511 ; Fax: +7 (495) 408-8909 

E-mail: dkba@dkba.ru  

Web: http://www.dkba.ru  

 

OJSC "European Bearing Corporation" 

115088, RF, Moscow, ul. Sharikоpоdshipnikovskaya, 13, 2 

Tel: +7 (495) 789-7528; Fax: +7 (495) 789-7530 

Web: http://epkgroup.ru/  

 

JSC "Engineering Centre of Airbus in Russia" 

127287, RF, Moscow, ul. 2-ya Hutorskaya, 38А, 9 

Tel: +7 (495) 221-5600 ; Fax: +7 (495) 211-5603 

E-mail: info@ecar.airbus.com , ecar.hr@front.ru  

Web: http://www.ecar-airbus.ru  

 

“Ulyanovsk State Technical University, Institute of Aviation Technology and Management” 

432072, RF, Ulyanovskaya Oblast, Ulyanovsk, pr-t Sozidateley, 13А 

Tel: +7 (8422) 208-995 (Directeur) ; Fax: +7 (8422) 208-995 

E-mail: avia@ulstu.ru  

Web: http://иату.рф ; aviafil@mv.ru ; http://ulstu.ru  
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JVC “Interaviagaz” 

105005, RF, Moscow, ul. Radio, 17 

Tel: +7 (495) 916-9091 ; Fax: +7 (495) 261-3818 

E-mail: press@gazolet.com  

Web: http://gazolet.com/  

 

“HALTEC”, LLC 

117418, RF, Moscow, ul. Garibaldi, 29, k4, 2 – I/13 

Tel: +7 (495) 252-0500 ; Fax: +7 (495) 252-0500 

E-mail: info@haltec.ru  

Web: http://www.haltec.ru/  

 

“Irkutsk Branch of Moscow State Technical University of Civil Aviation” 

RF, Irkutskaya Oblast, Irkutsk, ul. Kommunarov, 3 

Tel: +7 (3952) 203-316; Fax: +7 (3952) 341-501 

E-mail: Post_office@if-mstuca.ru  

Web: http://if-mstuca.ru/site/  

 

“SSC Keldysh Research Centre” 

125438, RF, Moscow, Onezhskaya ul., 8 

Tel: +7 (495) 456-4608 ; Fax: +7 (495) 456-8228 

E-mail: kerc@elnet.msk.ru  

Web: http://www.kerc.msk.ru ; kerc@comcor.ru  

 

“Federal State Government-Funded Educational Institution of Higher Professional Education Kazan 

National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI” 

10 Karl Marx Str., Kazan, Republic of Tatarstan, RF 

Postal code: 420111 

Tel: +7 (843) 231-01-09 

E-mail: kai@kai.ru 

Web: https://kai.ru/  

 

“Helicopters-MI Kazansky Research and Production Enterprise” 

420085, RF, Tatarstan pr-t., Kazan, ul. Tetsevskaya, 14а 

Tel: +7 (8432) 709-695, 709-655 ; Fax: +7 (8432) 709-634 

E-mail: vertoletmi@i-set.ru  

Web: http://www.helic-mi.ru  

 

JSC “Kazan Instrument Design Bureau” 

Ontwerpen en producent van sensoren en elektronische uitrusting 

420061, RF, Tatarstan resp., Kazan, Sibirskyy trakt, 1 

Tel: +7 (8432) 726-263, 953-748; Fax: +7 (8432) 953-748 

E-mail:  office@kpkb.ru  

Web: http://kpkb.ru  
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JSC “Kaluga Radio Engineering and Research Institute” 

249192, RF, Kaluzhskaya Obl., Zhukov, mkr. Protva, ul. Lenina, 2 

Tel: +7 (495) 996-3537, +7 (4843) 252-055 ; Fax: +7 (4843) 968-080 

E-mail: knirti@obninsk.com  

Web: http://knirti.com  

 

OJSC “Klimov” 

194100, RF, Sint-Petersburg, ul. Kantemirovskaya, 11 

Tel: +7 (812) 301-9050 ; Fax: +7 (812) 301-9042 

E-mail: klimov@klimov.ru  

Web: http://www.klimov.ru  

 

“Commetprom”, LLC 

107996, RF, Moscow, ul. Chepkina, 42 

Tel: +7 (499) 188-0959 ; Fax: +7 (499) 188-1008 

E-mail: mail@commetprom.ru  

Web: http://www.commetprom.ru/  

 

“Design Bureau of Navigation Systems” JSC Navis Inc. Design Bureau 

127411, RF, Moscow, Dmitrovskoe shosse, 157, 5/8 

Tel: +7 (495) 665-6148 ; Fax: +7 (495) 665-6149 

E-mail: navis@navis.ru  

Web: http://www.navis.ru/  

 

JSC "Concern "Almaz – Antey" 

121471, RF, Moscow, ul. Vereyskaya, 41 

Tel: +7 (495) 276-2975 ; Fax: +7 (495) 276-2981 

E-mail: antey@almaz-antey.ru  

Web: http://www.almaz-antey.ru/  

 

JSC «Aerospace Equipment» Corporation» 

197101, RF, Sint-Petersburg, ul. Bolshaya Monetnaya, 16 

Tel: +7 (495) 926-6677 ; Fax: +7 (812) 313-8294 

E-mail: corporation@aequipment.com  

Web: http://www.aequipment.ru  

 

JSC “Russian Systems” Corporation” 

115114, RF, Moscow, 2-y Kozhevnicheskyy per., 12 

Tel: +7 (495) 645-8352; Fax: +7 (495) 645-8352 (доб. 109) 

E-mail: general@rusys.ru  

Web: http://www.rusys.ru  
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PJSC "Krasnogorsky Zavod" 

143400, RF, Moskovskaya Obl., Krasnogorsk, ul. Rechnaya, 8 

Tel: +7 (495) 562-2321 ; Fax: +7 (495) 562-6842 

E-mail: kmz@zenit-foto.ru  

Web: http://www.zenit-foto.ru/  

 

“Russian Helicopters Kumertau” 

453300, RF, Bashkortostan resp., Kumertau, ul. Novozarinskaya, 15А 

Tel: +7 (347) 614-7624; Fax: +7 (347) 614-3913 

E-mail: info@kumapp.ru  

Web: http://www.russianhelicopters.aero/  

 

PSJC "Gromov Flight Research Institute" 

140180, RF, Moskovskaya Obl., Zhukovskyy, ul. Garnaeva, 2А 

Tel: +7 (495) 556-5938 ; Fax: +7 (495) 363-6980 

E-mail: secretary.chief@lii.ru  

Web: http://www.lii.ru  

 

JSC "FLIGHT TESTS AND PRODUCTION the V.S. Grizodubova" 

140185, RF, Moskovskaya Obl., Zhukovskyy-5 

Tel: +7 (495) 556-5015; Fax: +7 (495) 556-5486 

E-mail: grizliip@trancom.ru  

 

“Macro Group”, LLC 

196105, RF, Sint-Petersburg, ul. Sveaborgskaya, 12 

Tel: +7 (812) 370-6070 ; Fax: +7 (812) 370-5030 

E-mail: sales@macrogroup.ru  

Web: http://www.macrogroup.ru/  

 

“Modernisation of Aviation Complexes”, LLC 

142140, RF, Moscow, pos. Shishkin Les, 48 

Tel: +7 (495) 518-8737, +7 (495) 787-4085 ; Fax: +7 (495) 518-8737 

E-mail: info@mak.aero  

Web: http://www.mak.aero/  

 

“Moscow State Technical University of Civil Aviation” 

125993, RF, Moscow, А-493, GSP-3, Kronschtadtsky bld., 20 

Tel: +7 (495) 459-0707, +7 (495) 211-2453 ; Fax: +7 (495) 457-1201 

E-mail: press@mstuca.aero  

Web: http://www.mstuca.ru  

 

JSC “Moscow Design and Production Complex “Universal” 

127410, RF, Moscow, Altuf'evskoe sh., 79А 

Tel: +7 (499) 901-0833; Fax: +7 (499) 901-8637 

E-mail: mkpk@mail.ru  

Web: http://mkpkuniversal.ru/  
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JSC “Moscow Experimental Machine-building Plant – Composite Technologies” 

123290, RF, Moscow, 1-y Magistral'niy pr-d, 9 

Tel: +7 (495) 940-0658 ; Fax: +7 (495) 940-0658 

E-mail: mail@mempct.ru  

Web: http://www.mempct.ru/  

 

JSCW “Moscow Scientific Research Institute “Agat” 

140182, RF, Moskovskaya Oblast, Zhukovsky, ul. Tupoleva, 2а 

Tel: +7 (498) 484-2541, +7 (495) 556-8110 ; Fax: +7 (495) 223-6584 

E-mail: mail@siagat.ru  

Web: http://siagat.ru/  

 

OJSC “Moscow Research and Production Complex “Avionika”, named after O.V. Uspensky 

127055, RF, Moscow, ul. Obrazcova, 7 

Tel: +7 (495) 684-2755 ; Fax: +7 (495) 631-3850 

E-mail: avionika@mnpk.ru  

Web: http://www.mnpk.ru/  

 

“Research Institute “Kulon” 

129075, RF, Моscow, Murmansky pr-d, 14 

Tel: +7 (495) 687-0258, +7 (495) 687-0262 ; Fax: +7 (495) 687-0270 

E-mail: mail@niikulon.ru  

Web: http://www.niikulon.ru/  

 

“Research Institute of Aviation Equipment” 

140182, RF, Zhukovsky-2, ul. Tupoleva, 18 

Tel: +7 (495) 556-2322; Fax: +7 (495) 556-7640 

E-mail: info@niiao.com  

Web: http://www.niiao.ru  

 

“Scientific Research Institute of Air Navigation, filiaal van “State Research Institute of Civil Aviation” 

123182, RF, Moscow, Volokolamskoe sh., 26 

Tel: +7 (499) 190-3575 ; Fax: +7 (499) 190-4725 

E-mail: info@atminst.ru  

Web: http://www.atminst.ru  

 

JSC "Scientific and Research Institute of Parachute Design and Production" 

107241, RF, Moscow, ul. Irkutskaya, 2, k1 

Tel: +7 (495) 462-1319 ; Fax: +7 (495) 462-5233 

E-mail: contact@niiparachute.ru  

Web: http://niiparachute.ru/  
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“The Research Institute of Communication, Command and Control Systems” 

RF, Moscow, Starokaluzhskoe sh., 58 

Tel: +7 (495) 333-7503; Fax: +7 (495) 330-8210, 330-8622 

E-mail: niissu@niissu.ru  

Web: http://www.niissu.ru  

 

“Fеderal State Unitary Enterprise Scientific Research Institute of Standardization and Unification” 

107113, RF, Moscow, ul. Sokol'nichesky Val, 37/10 

Tel:+7 (499) 268-4369, +7 (495) 287-4563;  

Fax: +7 (499) 268-4369, +7 (499) 264-7777 

E-mail: niisu@niisu.ru  

Web: http://niisu.ru/  

 

OJSC “Scientific Research Institute of Physical Measurements” 

440026, RF, Penzenskaya Oblast, Penza, ul. Volodarskogo, 8/10 

Tel: +7 (8412) 565-563, +7 (8412) 562-616 ; Fax: +7 (8412) 551-499 

E-mail: info@niifi.ru  

Web: http://www.niifi.ru  

 

JSC “Scientific Research Institute of Electrophysical Machines”, named after D.V. Efremov 

196641, RF, Sint-Petersburg, pos. Metallostroi, doroga na Metallostro, 3 

Tel: +7 (812) 464-8963 ; Fax: +7 (812) 464-4882 

E-mail: filatov@niiefa.spb.su  

Web: http://www.niiefa.spb.su/  

 

OJSC “Research Institute of Technical Glass” 

117218, RF, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo, 29, k5 

Tel: + 7 (495) 129-1645 ; Fax: + 7 (495) 718-0188  

E-mail: intg@orc.ru  

Web: http://www.intg.org  

 

JSC “Scientific Research Project Institute Civil Aviation "AviaManager" 

630078, RF, Novosibirskaya Oblast, Novosibirsk, ul. Vystavochnaya, 17, k75 

Tel: +7 (383) 351-8065 ; Fax: +7 (383) 351-8065 

E-mail: am@aviam.org  

Web: http://www.aviam.org  

 

OJSC “Research Center for Automated Design Systems” 

125167, RF, Moscow, Leningradsky pr-t, 37, k12 

Tel: +7 (495) 666-3274 ; Fax: +7 (499) 940-9698 

E-mail: info@nicask.ru  

Web: http://www.nicask.ru/  
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JSC “Scientific Design Bureau of Computer Systems” 

347936, RF, Rostovskaya Oblast, Taganrog, ul. 1-ya Linia, 144-а 

Tel: +7 (8634) 682-560; Fax: +7 (8634) 682-560 

E-mail: root@nkbvs.ru  

Web: http://nkbvs.ru/  

 

PJSC “IRKUT” Corporation” 

125315, RF, Moscow, Leningradsky pr-t, 68 

Tel: +7 (495) 777-2101 ; Fax: +7 (495) 221-3639 

E-mail: inbox@irkut.com  

Web: http://www.irkut.com/  

 

JSC “Research and Production Company “Avia Ltd.” 

129090, RF, Moscow, 2-oi Troickiy per. 4/1 

Tel: +7 (495) 681-1391; Fax: +7 (495) 681-8270 

E-mail: npo@avialtd.ru  

Web: http://avialtd.ru  

 

LLC “Scientific Production and Aero geodesic Enterprise “Meridian+” 

129345, RF, Moscow, ul. Taininskaya, 7 

Tel: +7 (495) 474-1328, +7 (495) 474-5110, +7 (495) 474-2705, +7 (495) 276-0959, +7 (495) 474-5993, +7 (916) 

907-3009 

Fax: +7 (495) 474-1097, +7 (495) 474-5993 

E-mail: secretary@agpmeridian.ru  

Web: http://www.agpmeridian.ru/  

 

PJSC “Research and Production Association “Iskra” 

614038, RF, Permsky Krai, Perm, ul. Academica Vedeneeva, 28 

Tel: +7 (342) 262-7200, +7 (342) 262-7019; Fax: +7 (342) 284-5398, +7 (342) 284-5454 

E-mail: iskra@perm.ru  

Web: http://www.npoiskra.ru  

 

OJSC “Scientific and Production Association “Nauka” 

125124, RF, Moscow, 3-ya ul. Yamskogo polya, 2 

Tel: +7 (495) 775-3110 ; Fax: +7 (495) 775-3111 

E-mail: info@npo-nauka.ru  

Web: http://www.npo-nauka.ru/  

 

JSC “Research and Production Association "Simonov Design Bureau" 

420036, RF, Tatarstan resp., Kazan, ul. Academica Pavlolva, 2а 

Tel: +7 (843) 571-4438 ; Fax: +7 (843) 571-4469 

E-mail: info@okbsimonova.ru  

Web: http://okbsimonova.ru  
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“Autonomous Aerospace Systems – GeoService”, LLC 

660079, RF, Krasnoyarsky Krai, Krasnoyarsk, ul. Elektrikov, 156/1 

Tel: +7 (391) 286-6109, +7 (953) 586-6109, +7 (391) 201-1326 (boekhouding); Fax: +7 (391) 201-1327 

E-mail: info@uav-siberia.com  

Web: http://www.uav-siberia.com/  

 

OJSC "Scientific-Production Enterprise "Aerosila" 

142800, RF, Moskovskaya Oblast, Stupino, ul. Zhdanova, 6 

Tel: +7 (496) 642-3330, +7 (496) 642-8085; Fax: +7 (496) 642-0424 

E-mail: vint@aerosila.ru  

Web: http://www.aerosila.ru/  

 

JSC "POLYOT Research & Production Company" 

603950, RF, Nizhegorodskaya Oblast, Nizhny Novgorod, Komsomol'skaya pl., 1 

Tel: +7 (831) 245-2104; Fax: +7 (831) 249-3941, +7 (831) 245-3157 

E-mail: mail@npp-polyot.ru  

Web: http://www.npp-polyot.ru  

 

JSC “Radar mms Research & Production Company” 

197375, RF, Sint-Petersburg, ul. Novosel'kovskaya, 37 

Tel: +7 (812) 777-5051; Fax: +7 (812) 600-0449 

E-mail: radar@radar-mms.com  

Web: http://www.radar-mms.com/  

 

JSC “Scientific Center of Applied Electrodynamics” 

190103, RF, Sint-Petersburg, Rizhsky pr-t, 26, lit. А, 10N, kamer 22 

Tel: +7 (812) 324-2587; Fax: +7 (812) 324-2587 

E-mail: scae@scae.spb.ru, office@scaegroup.com  

Web: http://www.scae.spb.ru  

 

JSC “National Institute of Aviation Technologies” 

RF, Моscow, Kirovogradskaya ul. 3 

Tel: +7 (495) 312-3027; Fax: +7 (495) 312-3027 

E-mail: info@niat.ru 

Web: http://www.niat.ru 

 

“National Research Centre, named after N.E. Zhukovskogo” 

125319, RF, Moscow, ul. Viktorenko, 7 

Tel: +7 (499) 759-0190 ; Fax: +7 (499) 759-0186 

E-mail: info@nrczh.ru  

Web: http://www.nrczh.ru  
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“Nizhny Novgorod Aircraft Building Plant "Sokol" 

603035, RF, Nizhny Novgorod, ul. Chaadayeva, 1 

Tel: +7 (831) 229-8501, +7 (831) 229-3110; Fax: +7 (831) 229-8417 

E-mail: info@sokolnn.ru  

Web: http://www.sokolplant.ru/  

 

JSC “Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering” 

603950, RF, Nizhegorodskaya Oblast, Nizhny Novgorod, ul., Shaposhnikova, 5 

Tel: +7 (831) 465-0069 ; Fax: +7 (831) 264-0283 

E-mail: nniirt@nniirt.ru  

Web: http://www.nniirt.ru  

 

CJSC “Avgur – RosAerosystem” – “Aeronautic Center “Augur” 

109380, RF, Moscow, ul. Stepana Shutova, 4/1 

Tel: +7 (499) 158-4689, 158-4954 ; Fax: +7 (499) 158-4689 

E-mail: ras@mai.ru  

Web: http://rosaerosystems.ru/  

 

LLC, “Research and Production Company “Bortovye Cable Systems” 

141270, RF, Moskovskaya Oblast, Pushkinsky rayon, pos. Sofrino, ul. Patriarcha Pimena, д. 71 

Tel: +7 (495) 663-7399 (sales), +7 (495) 966-0890 (administratie) 

Fax: +7 (495) 966-0891 

E-mail: bks@bkscom.ru, sale@bkscom.ru 

Web: http://bkscom.ru 

 

JSC "UAC-Transport aircraft" 

125190, RF, Moscow, Leningradsky pr-t, 45 "G" 

Tel: +7 (495) 645-2077 ; Fax: +7 (495) 645-2078 

E-mail: UAC-tc@ilyushin.net  

Web: http://www.uac-ta.ru/  

 

JSC “Obninsk Scientific Production Enterprise “Technologiya” 

249031, RF, Kaluzhskaya Oblast, Obninsk, Kievskoe sh., 15 

Tel: +7 (484) 399-6868 ; Fax: +7 (484) 396-4575, +7 (484) 399-6694 

E-mail: info@technologiya.ru  

Web: http://www.technologiya.ru/  

 

Joint Stock Company "United Aircraft Corporation" 

101000, RF, Moscow, Ulansky per., 22/1 

Tel: +7 (495) 926-1420; Fax: +7 (495) 926-1421 

E-mail: office@uacRF.ru  

Web: http://www.uacRF.ru/ru/ 
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JSC “Aerospace Systems” 

141983, RF, Moskovskaya Oblast, Dubna, ul. Programmistov, 4 

Tel: +7 (495) 926-7429 ; Fax: +7 (495) 926-8820 

E-mail: info@aerospace-systems.ru 

Web: http://www.aerospace-systems.ru/ 

 

JSV “Rostov-Mil” 

3444038, RF, Rostovskaya Oblast, Rostov-Na-Donu, ul. Novatorov, 5 

Tel: +7 (863) 297-7254 ; Fax: +7 (863) 292-4117 

E-mail: mail@rostovmil.ru 

Web: http://www.rostovmil.ru/ 

 

JSC "A.S. Yakovlev Design Bureau" 

125315, RF, Moscow, Leningradsky pr-t, 68 

Tel: +7 (499) 157-3162; Fax: +7 (495) 787-2843 

E-mail: okb@yak.ru 

Web: http://www.yak.ru 

 

LLC, “Experimental Motor Design Bureau” 

394006, RF, Voronezh, ul. Voroshilova, 22 

Tel: +7 (473) 200-1045; Fax: +7 (473) 200-1045 

E-mail: okbm@okbm.ru 

Web: http://www.okbm.ru/ 

 

JSC “Order of the Red Banner of Labour and All-Russian Scientific Research Institute of Radio 

Equipment” 

199106, RF, Sint-Petersburg, Shkipersky protok, 19 

Tel: +7 (812) 356-0611 ; Fax: +7 (812) 352-3755 

E-mail: info@vniira.ru  

Web: http://www.vniira.ru/  

 

"OKB KP" Special Design Bureau for Cable Industry" 

141008, RF, Moskovskaya Oblast, Mytisjtsji, ul. Kolpakova, 77 

Tel: +7 (495) 510-3151, +7 (495) 583-9990, 583-9972 (sales) 

Fax: +7 (495) 510-3151 (algemeen), +7 (495) 581-5300 (sales) 

E-mail: info@okbkp.ru  

Web: http://www.okbkp.ru  

 

“The Design Bureau of Moscow Aviation Institute (National Research University)” 

125993, RF, Moscow, Volokolamskoe sh., 4 

Tel: +7 (985) 349-2522 ; Fax: +7 (499) 158-4468 

E-mail: oskbes@mai.ru  

Web: http://www.oskbes.ru/ 
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JSC “National Institute of Aviation Technologies” 

127051, RF, Moscow, ul. Petrovka, 24 

Tel: +7 (495) 694-0067 

E-mail: info@niat.ru 

Web: http://niat.ru 

 

JSC “Penza Design Bureau of Modeling” 

440052, RF, Penzenskaya Oblast, Penza, ul. Gogolya, 60 

Tel: +7 (8412) 322-230, 353-857 ; Fax: +7 (8412) 353-856 

E-mail: penza-fguppkbm@sura.ru 

Web: http://pkbm.e58.ru/ 

 

“PRO-Avia”, LLC 

RF, Moscow, Planetnaya 11 

Tel: +7 (985) 349-8033, +7 (495) 723-1636 

E-mail: Pro-avia@mail.ru 

Web: http://www.ooo-proavia.ru/ 

 

LLC, “Progresstech” 

107023, RF, Moscow, ul. Elektrozavodskaya, 14/1 

Tel: +7 (495) 741-0656, +7 (499) 267-2033; Fax: +7 (495) 741-0657 

E-mail: engineering@progresstech.aero 

Web: http://www.progresstech.ru  

 

JSC "Design and Research Institute of Air Transport "Lenaeroproject" 

198095, RF, Sint-Petersburg, Набережная Обводного канала, 122 

Tel: +7 (812) 251-9463 ; Fax: +7 (812) 251-6705 

E-mail: lenair@lenair.ru 

Web: http://www.lenair.ru/ 

 

JSC “Production Association “Ural Optical and Mechanical Plant”, named after E.S. Yalamova 

620100, RF, Sverdlovskaya Oblast, Yekaterinburg, ul. Vostochnaya, 33б 

Tel: +7 (343) 229-8109; Fax: +7 (343) 254-8109 

E-mail: infouomz@uomz.com 

Web: http://www.uomz.ru/ 

 

JSC “Ramenskoe Instrument Design Bureau” 

140103, RF, Moskovskaya Oblast, Ramenskoe, ul. Guryeva, 2 

Tel: +7 (495) 992-5690, +7 (496) 463-3932; Fax: +7 (496) 463-0072 

E-mail: rpkb@space.ru 

Web: http://www.rpkb.ru 
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JSC "RT-Chemical Technologies and Composite Materials" 

119435, RF, г. Moscow, ул. Большой Саввинский пер., д. 11 

Tel: +7 (495) 783-6444 ; Fax: +7 (495) 783-6443 

E-mail: office@rt-cc.ru 

Web: http://www.rt-chemcomposite.ru/index.php 

 

OJSC “Rybinsk Instrument Making Plant” 

152907, RF, Yaroslavskaya Oblast, Rybinsk, pr. Serova, 89 

Tel: +7 (4855) 285-803, +7 (4855) 554-524 

Fax: +7 (4855) 285-803, +7 (4855) 554-524 

E-mail: pribor@rzp.su 

Web: http://www.rzp.su/ 

 

“Samara State Technical University” 

443100, RF, Samarskaya Obl., Samara, ul. Molodogvardeyskaya, 244 

Tel: +7 (846) 242-3691, +7 (926) 309-9911 

E-mail: rector@samgtu.ru 

Web: http://samgtu.ru/ 

 

LLC, Aircraft Company “Avantage” 

443034, RF, Samarskaya Obl., Samara, 8760 

Tel: +7 (8462) 998-6794 ; Fax: +7 (8462) 998-6795 

E-mail: intehavia@mail.ru 

Web: http://www.skavantage.ru/ 

 

Aircraft Constructing Company "Chaika", Limited Liability Company 

RF, Samarskaya Obl., Samara, ul. Academica Kuznetsova, 3 

Tel: +7 (846) 922-8059, +7 (846) 978-4035; Fax: +7 (846) 978-4035 

E-mail: aviakb@mail.ru 

Web: http://www.aviakb.ru/ 

 

“Sint-Petersburg State University of Civil Aviation” 

196210, RF, Sint-Petersburg, ul. Pilotov, 38 

Tel: +7 (812) 704-1818, +7 (812) 704-1519, +7 (812) 704-1557 ;  

Факс: +7 (812) 704-1863 

E-mail: info@academiaga.ru 

Web: http://www.academiaga.ru 

 

JSC "Sarapul Electric Generators" 

427961, RF, Udmurtskaya resp., Sarapul, ul. Elektrozavodskaya, 15 

Tel: +7 (34147) 97-201; Fax: +7 (34147) 97-270 

E-mail: info@segz.ru 

Web: http://www.segz.ru 
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LLC "Siberian Research Institute of Automation and Control" 

630078, RF, Novosibirsk, ul. Permitina, 24, office 300а 

Tel: +7 (383) 355-3065; Fax: +7 (383) 214-8052 

E-mail: info@sibniiau.ru 

Web: http://www.sibniiau.ru/ 

 

JSC “Stupinskaya Metallurgical Company” 

142800, RF, Moskovskaya Oblast, Stupino, ul. Pristancionnaya, 2 

Tel: +7 (496) 644-7001, 644-7002 ; Fax: +7 (495) 598-5010 / 11 

E-mail: inform@smk.ru 

Web: http://cmk-group.com/ 

 

PJSC “Beriev Aircraft” 

347923, RF, Rostovskaya Oblast, Taganrog, pl. Aviatorov, 1 

Tel: +7 (8634) 390-901 ; Fax: +7 (8634) 647-434 

E-mail: info@beriev.com 

Web: http://www.beriev.com/ 

 

”TeKnol”, LLC 

117246, RF, Moscow, Nauchniy pr-d, 20/2 

Tel: +7 (499) 645-5102; Fax: +7 (499) 645-5104 

E-mail: contact@teknol.ru 

Web: http://www.teknol.ru/ 

 

JVC “Techpribor” 

196084, RF, Saint-Petersburg, ul. Varshavskaya, 5а 

Tel: +7 (812) 648-8571; Fax: +7 (812) 648-8578 

E-mail: info@techpribor.ru 

Web: http://www.techpribor.ru/ 

 

“Federal State-Funded Institution of Higher Professional Education Ulyanovsk State University” 

432017, RF, Ulyanovsk, ul. L'va Tolstogo, 42 

Tel: +7 (8422) 412-088, +7 (8422) 412-090, +7 (8422) 412-997 

Fax: +7 (8422) 412-088 

E-mail: contact@ulsu.ru 

Web: http://www.ulsu.ru/1.html 

 

JSC "Ulianovskiy Scientific-Searching Institute of Aviation Technology and Production Organization" 

432010, RF, Ulyanovsk, ul. Vracha Mikhailova, 34 

Tel: +7 (8422) 521-348, +7 (8422) 520-012 (boekhouding) 

Fax: +7 (8422) 521-348, +7 (8422) 520-011  

E-mail: info@ulniat.ru 

Web: http://www.ulniat.ru/ 
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JSC “Ulyanovsk Instrument Manufacturing Design Bureau” 

432071, RF, Ulyanovsk, ul. Krimova, 10-а 

Tel: +7 (8422) 434-376; Fax: +7 (8422) 413-384 

E-mail: inbox@ukbp.ru 

Web: http://www.ukbp.ru 

 

JSC "Ufa Scientific and Production Enterprise "Molniya" 

450052, RF, Башкортостан респ., г. Уфа, ул.Зенцова, 70 

Tel: +7 (347) 273-4634, +7 (347) 272-7124; Fax: +7 (347) 251-8091 

E-mail: molniya@technodinamika.ru 

Web: http://www.molniya-ufa.ru/ 

 

“Center for Scientific and Technical Services "Dinamika" 

140180, RF, Moskovskaya Oblast, Zhukovsky, ul. Shkol’naya, 9/18 

Tel: +7 (495) 276-0009 ; Fax: +7 (495) 276-0009 

E-mail: marketing@dinamika-avia.ru 

Web: http://www.dinamika-avia.ru 

 

“Central Aerohydrodynamic Institute, named after professor N.E. Zhukovsky” 

140180, RF, Moskovskaya Oblast, Zhukovsky, ul. Zhukovskogo, 1 

Tel: +7 (495) 556-4205; Fax: +7 (495) 777-6332, +7 (495) 556-4337 

E-mail: info@tsagi.ru 

Web: http://www.tsagi.ru 

 

“Central Institute of Aviation Motors, named after P.I. Baranova” 

111116, RF, Moscow, ul. Aviamotornaya, 2 

Tel: +7 (499) 763-5747, 763-6167 ; Fax: +7 (499) 763-6110 

E-mail: avim@ciam.ru 

Web: http://www.ciam.ru/ 

 

PJSC "Myasishchev Design Bureau" 

140180, RF, Moskovskaya Oblast, Zhukovsky, ul. Narkomvod, 7 

Tel: +7 (495) 740-0288 ; Fax: +7 (495) 728-4130 

E-mail: mdb@emz-m.ru 

Web: http://www.emz-m.ru/ 

 

JSC "Electrical Engineering Plant "VELKONT" 

613040, RF, Kirovo-Chepetsk, ul. Lenina, 1-b 

Tel: +7 (83361) 46-315, 95-540; Fax: +7 (83361) 23-572 

E-mail: market@velkont.ru 

Web: http://www.velkont.ru/ 
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“RDC Aqualines”, LLC 

603002, RF, Nizhnegorodskaya oblast, Nizhny Novgorod, ul. Sovetskaya, 12 

Tel: +7 (831) 277-6228 ; Fax: +7 (831) 277-6229 

E-mail: aqualines@rdcnn.ru 

Web: http://rdc-aqualines.ru/ru/ 

7. Tijdschriften 
 

AERO-SPACE Courier 

E-mail: aerospace1998@mail.ru  

http://ascourier.net/  

 

BULLETIN OF AVIATION AND AEROSPACE 

E-mail: smi@aero2b.ru  

http://www.aero2b.ru/  

 

WINGS of the FATHERLAND 

E-mail: kr-magazine@mail.ru  

http://kr-magazine.ru/  

 

AVIAGLOBUS 

E-mail: inbox@aviaglobus.ru  

http://www.aviaglobus.ru/  

 

AVIAPANORAMA 

E-mail: aviapanorama@mail.ru  

http://aviapanorama.ru/  

 

AVIASOYUZ 

E-mail: aviasouz@mail.ru  

http://www.aviasouz.com/  

 

AVIATRANSPORT OVERVIEW 

E-mail: ato@ato.ru  

http://www.ato.ru/  

 

Bulletin AVIATION MARKET: Information, News and Comments 

E-mail: info@rusaero.ru  

http://www.rusaero.ru  

 

AVIATION and SPORT 

E-mail: info@avia-s.ru  

http://www.avia-s.ru  

  

mailto:aqualines@rdcnn.ru
http://rdc-aqualines.ru/ru/
mailto:aerospace1998@mail.ru
http://ascourier.net/
mailto:smi@aero2b.ru
http://www.aero2b.ru/
mailto:kr-magazine@mail.ru
http://kr-magazine.ru/
mailto:inbox@aviaglobus.ru
http://www.aviaglobus.ru/
mailto:aviapanorama@mail.ru
http://aviapanorama.ru/
mailto:aviasouz@mail.ru
http://www.aviasouz.com/
mailto:ato@ato.ru
http://www.ato.ru/
mailto:info@rusaero.ru
http://www.rusaero.ru/
mailto:info@avia-s.ru
http://www.avia-s.ru/


AEROSPACE OVERVIEW 

E-mail: office@id-bedretdinov.ru  

http://www.id-bedretdinov.ru/ 

 

AIRPORTS and AVIATION COMPANIES and SUPPLIERS (Russia, CIS and Baltic States) 

E-mail: Aviateka@mail.ru  

http://www.aviateka.ru  

 

AIRPORTS. High Technology 

E-mail: info-magaero@progresstech.ru  

http://www.progresstech.ru  

 

TAKE OFF 

E-mail: info@take-off.ru  

http://www.take-off.ru/  

 

AERO-SPACE DEFENCE 

E-mail: info@vpk-news.ru  

http://www.vko.ru/  

 

ENGINE 

E-mail: dvigatell@yandex.ru  

http://www.dvigately.ru/  

 

ENGINEER and INDUSTRIALIST TODAY 

E-mail: eng-ind@mail.ru  

http://www.инжипром.рф  

 

FLIGHT LINE 

E-mail: editor@spblp.ru  

http://www.spblp.ru/  

 

Digest AirCargoNews.ru 

E-mail: contact@aircargonews.ru  

https://aircargonews.ru/  

 

COSMOS NEWS 

E-mail: newcos@list.ru  

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru  

 

Russian Transport 

E-mail: info@tr-index.ru  

http://www.tr-index.ru/  
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Airports International 

E-mail: varakuta@vedomost.ru  

http://www.airportsint.ru/  

 

Altitudes 

E-mail: info@alt.aero  

http://www.alt.aero/  

 

BizavNews 

E-mail: dp@bizavnews.ru  

http://www.bizavnews.ru  

 

Top Flight 

E-mail: sales@aviapromo.com  

http://www.topflight.ru/  

 

8. Tentoonstellingen en Conferenties 
 

National Aviation Infrastructure Show "NAIS 2020" 

05.02-06.02.2020 

Crocus Expo 

http://www.nais-russia.com/ 

 

MRO RUSSIA & CIS 2017 

MARCH 2020 

World Trade Center  

http://www.events.ato.ru/events/8851/detail/ 

 

International Conference and Exhibition "Unmanned Aircraft - 2017" 

20.04-21.04.2017 

Renaissance Moscow Monarch Centre 

http://aviacenter.org/unmanned_aicraft_2017 

 

International Navigation Forum “Navitech 2018” 

21.04-24.04.2020 

Expocentre 

http://www.navitech-expo.ru 

 

International Exhibition of Helicopter Industry “HeliRussia 2017” 

21.05-23.05.2020 

Crocus Expo 

http://www.helirussia.ru/ 

  

mailto:varakuta@vedomost.ru
http://www.airportsint.ru/
mailto:info@alt.aero
http://www.alt.aero/
mailto:dp@bizavnews.ru
http://www.bizavnews.ru/
mailto:sales@aviapromo.com
http://www.topflight.ru/
http://www.nais-russia.com/
http://www.events.ato.ru/events/8851/detail/
http://aviacenter.org/unmanned_aicraft_2017
http://www.navitech-expo.ru/
http://www.helirussia.ru/


MAKS 2019 

27.08.2019-01.09.2019 

Zhukovskiy 

https://www.aviasalon.com/en 

 

International Conference and Exhibition “GROUND HANDLING RUSSIA & CIS 2017” 

26.09-27.09.2017 

Renaissance Moscow Monarch Centre 

http://www.events.ato.ru/events/11096/detail/ 

 

International Specialized Exhibition “Aerospace technologies. Modern materials and equipment. 

Kazan 2018” 

August 2018 

Expo-Kazan 

http://www.aktokazan.ru/rus/ 

Once in 2 years 

 

Aviasalon “Aviaregion-2016” 

20.08-21.08.2016 

Syktyvkar airport 

http://авиарегион.рф/ 

 

Aviasalon-2016 

20.08-21.08.2016 

Ulyanovsk 

 

INTERNATIONAL EXHIBITION AND SCIENTIFIC CONFERENCE ON HYDROAVIATION “GIDROAVIASALON 

2020” 

September 2020 

Gelendzhik 

http://www.gidroaviasalon.com/ 

Once in 2 years 

  

http://www.totalexpo.ru/expo/4391.aspx
https://www.aviasalon.com/en
http://www.events.ato.ru/events/11096/detail/
http://www.aktokazan.ru/rus/
http://авиарегион.рф/
http://www.gidroaviasalon.com/


9. Websites and Bronnen 
* https://marketaccess.expert/wp-content/uploads/2018/04/minpromtorg_press2.pdf 

** http://www.take-off.ru/item/4130-vozdushnyj-transport-rossii-2019 

*** https://aviatp.ru/files/projectwork/Prezentatsiya_SK_Kolpakov.pdf 

**** https://expert.ru/2018/08/7/rosteh---oak-kryilataya-megalomaniya/ 

https://www.aex.ru 

https://aeroo.ru/ 

https://www.vedomosti.ru 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

https://gama.aero/ 

https://dsm.forecastinternational.com 

http://www.take-off.ru 

http://rusaviacluster.ru 

https://aeronautica.online/ 

http://www.ato.ru 

www.aviaport.ru (informatieportaal van de luchtvaart) 

www.avia.ru (Avia news) (rusnews-owner@list.avia.ru) 

www.aloft.ru (Aviation safety ReBron) 

www.bestavia.ru (Aviation news) 

www.aviamarket.ru (koop, verkoop, verhuur van vliegtuigen helikopters, uitrusting) 

www.svavia.ru (nieuws uit de luchtvaartsector) 

 

 

Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld 

te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de 

beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van 

volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, 

financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld 

worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De 

verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

 

Datum van publicatie: augustus 2019. 
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