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Commercial proposal

Історія і трудовий шлях Харківського державного наукововиробничого підприємства «Об'єднання Комунар» беруть початок
з 1927 року. За більш ніж 90-річний період своєї діяльності ДНВП
«Об'єднання Комунар», яке входить до складу Державного
космічного агентства України, стало одним з провідних
підприємств машинобудівної галузі України.
Спеціалісти підприємства протягом багатьох років працюють над
розробкою та виготовленням бортової і наземної апаратури
систем керування ракет-носіїв оборонного і космічного
призначення, апаратури систем керування для космічних
апаратів,
що
підтверджує
високий
рівень
кваліфікації
конструкторів та технологів, мобільну систему підготовки
виробництва, сучасні технічні потужності.
Номенклатура товарної продукції ДНВП «Об'єднання Комунар»
протягом останніх років включає:
- прилади систем управління для ракетної і авіаційної
техніки;
- прилади систем управління і автоматики для виробів
бронетанкової техніки;
- комплектуючі вироби для залізничних пасажирського
вагонів і вагонів метро;
- промислові та побутові електролічильники;
- прилади обліку витрати води; зварювальне обладнання
серії ВДУЧ та інше.
Сьогодні
підприємство
продовжує
працювати
над
перспективними напрямками виробничої діяльності, постійно
розширюючи перелік продукції, що виготовляється.

Company description

The history and labor way of the Kharkiv State Scientific and
Production Enterprise "Corporation Kommunar" dates back to 1927.
For more than 90 years of its operation, SSPE "Corporation
Kommunar", which is a part of the State Space Agency of Ukraine,
became one of the leading enterprises of the machine-building
industry of Ukraine.
For many years, the company's specialists have been working on the
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development and manufacture of on-board and ground equipment for
control systems for missiles for defense and space purposes,
equipment for control systems for spacecraft, which confirms the high
level of skills of designers and technologists, the mobile system of
preparation of production, modern technical capacities.
Nomenclature of commodity products of SSPE "Corporation
Kommunar" in recent years includes:
- Instruments of control systems for missile and aviation
engineering;
- Instruments of control systems and automation for armored
vehicles;
- completing products for railway passenger cars and
underground carriages;
- industrial and domestic electricity meters;
- devices for measuring water consumption; Welding equipment
of the series ВДУЧ and others.
Today, the company continues to work on promising areas of
production activity, constantly expanding the list of manufactured
products.
Маючи високий науково-технічний, виробничий і кадровий
потенціал
Державне
науково-виробниче
підприємство
«Об'єднання Комунар» виготовляє конкурентоздатну продукцію
для промислових та побутових споживачів.
Для підприємств, що займаються ремонтом та будівництвом
залізничних вагонів і вагонів метро ДНВП «Об’єднання Комунар»
пропонує до реалізації наступні комплектуючі:
- комплекти інтер'єру вагону СВ, пасажирського купейного
вагону моделі 61-779 з меблями, що трансформуються
(облицювання стін, внутрішні перегородки, меблі для купе,
двері, огорожі труб опалення тощо);
- електрообладнання
вагонів
(комплекти
електрообладнання,
світильники
тамбурні,
ліхтарі
сигнальні кінцеві, міжвагонне високовольтне з'єднання
тощо);
- комплекти інтер'єру нових вагонів плацкартного типу
(облицювання стін, перегородки, полиці, столики,
фурнітура тощо);
- вагонокомплекти тамбурних дверей (двері бічні і торцеві,
замки з електроблокуванням);
- купе для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями та осіб, що їх супроводжують;
- комплектуючі для будівництва вагону пасажирського
спеціального призначення локомотивної тяги модель 617014;
- комплектуючі для будівництва вагону-ресторану;
- комплектуючі для вагонів метрополітену, а також місць для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- різноманітна фурнітура для вагонів (поручні, газетниці
одяготримачі тощо).
- комплектуючі для капітально-відновлювального ремонту
пасажирських
вагонів
моделей
61-425,61-4177,614179,47Д, 47К;
- комплектуючі для капітально-відновлювального ремонту
вагонів метрополітену моделей 81-714, 81-717;
- комплектуючі для будівництва міжрегіональних швидкісних
поїздів.
Вся залізнична продукція виконана із застосуванням сучасних

матеріалів, що відповідають пожежним та санітарно-гігієнічним
вимогам безпеки та мають дозволи на застосування від ПАТ
«Укрзалізниця». Підприємство має сучасну виробничо-технічну
базу та конструкторський відділ, що дозволяє своєчасно
вирішувати всі виробничі питання та оперативно реагувати на
вимоги замовників.
Також ДНВП «Об’єднання Комунар» пропонує до реалізації
однофазні та трифазні лічильники витрат електроенергії.
Відмінними характеристиками наших лічильників є:
- точність збору даних про споживану електроенергію;
- високий поріг чутливості;
- низька споживана потужність;
- високий ступінь захисту від несанкціонованого споживання
електроенергії;
- висока
надійність,
підтверджена
результатами
експлуатації.
Широку популярність у мешканців України завоювали наші
лічильники води, що дозволяють значно заощаджувати кошти на
оплату комунальних платежів.
Ми виготовляємо лічильники холодної і гарячої води крильчасті,
призначені для виміру обсягу споживаної води побутових
споживачів у системах водопостачання з робочим тиском до
1МПа і з температурою від +5°С до +90°С. Корпус лічильника
виготовлений з високоякісного матеріалу, у якому розташовані
фільтр грубого очищення і крильчатка лічильного механізму.
Володіючи сучасним обладнанням та передовими технологіями
виробництва ДНВП «Об'єднання Комунар» надає широкий спектр
наступних послуг:
- механообробка
лезова
обробка
гострінням,
фрезеруванням, свердлінням на універсальних верстатах і
верстатах з ЧПУ;
- пресування (деталі до 1 кг.) і лиття (деталі до 0,5 кг.)
виробів з термореактивних і термопластичних пластмас,
гумових сумішей (деталі до 0,5 кг.);
- листоштампувальне виробництво - глибока витяжка,
гнучка, холодна висадка, штампування, вирубування на
гідравлічних і електромеханічних пресах, пресах з ЧПУ,
гнучка труб та профілів з чорних і кольорових металів;
- ливарне виробництво - лиття під тиском (виливок до 10кг.),
по виплавлюваних моделях (виливок до 1,5 кг.), в піщані
форми (виливок до 50кг.) чорних і кольорових металів і
сплавів;
- зварювання вуглекислотне, аргонно-дугове, контактне,
точкове, газополум'яне. Пайка м'якими і твердими
припоями;
- покриття
гальванічні
(цинкування,
кадміювання,
нікелювання, анодування алюмінію, хім.пас., хім.окс ПЗМ,
гор.пос 61, О-Ві, хромування, сріблення) і лакофарбові
рідкими емалями і порошковими фарбами;
- термічна обробка - гарт і відпуск, отжиг, нормалізація,
цементація, азотування, вага термооброблювання деталей
від 1 гр. до 0,5 кг, маса садки від 3 до 50кг;
- складання і монтаж електронної і електро-механічної
апаратури для систем управління комплексами виробів, в
тому числі приладів бронетанкової техніки;
- інструментальне
виробництво
з
випуску
засобів
оснащення: штампів, пресформ, кондукторів, ріжучого і

мірильного інструменту;
деревообробка - виготовлення пиломатеріалів, корпусних
та м'яких меблів, а також щитів, перегородок, облицювань,
ламінованих пластиками для інтер'єрів пасажирського
залізничного транспорту і метро із застосуванням
обладнання: пилорам, сушильних камер, холодних пресів
для ламінування і склеювання щитів, деревообробні
центри з ЧПУ, калібрувальних і розкроювальних верстатів,
також позиційного деревооброблювального обладнання
(верстати фрезерні, стругальні, свердлильні та інші).
Наше підприємство зацікавлене в діловому співробітництві з
українськими та зарубіжними партнерами. Сподіваємось, що
надана інформація буде сприяти встановленню ділових контактів
та взаємовигідній співпраці.
-

Commercial proposal

Having high scientific and technical, production and personnel
potential, State Scientific-Production Enterprise "Corporation
Kommunar" produces competitive products for industrial and domestic
consumers.
For enterprises engaged in the repair and construction of railway cars
and subway cars, SSPE "Corporation Kommunar" offers the following
components:
- sets of interior of the car, passenger compartment carriage,
models 61-779 with transformed furniture (facing of walls,
internal partitions, furniture for a compartment, doors, fences of
heating pipes, etc.);
- electrical equipment of wagons (electrical equipment kits,
tambour lights, signal end lights, inter-wired high-voltage
connection, etc.);
- sets of interior of new cars of a placecart type (facing of walls,
partitions, shelves, tables, accessories, etc.);
- carriage of tambour door (side and front doors, locks with
electric lock);
- compartment for transportation of persons with disabilities and
persons accompanying them;
- components for the construction of a passenger rail for a
special purpose of a locomotive draft model 61-7014;
- components for the construction of a car-restaurant;
- accessories for underground carriages, as well as places for
transportation of people with disabilities;
- Various fittings for cars (handrails, stationery holders, etc.).
- components for major repairs of passenger cars of models 61425,61-4177,61-4179,47D, 47K;
- components for major repairs of subway cars of models 81-714,
81-717;
- components for the construction of interregional high-speed
trains.
All railway products are made with the use of modern materials that
meet fire and sanitary hygienic safety requirements and have permits
for use by PJSC "Ukrzaliznytsya". The enterprise has a modern
production and technical base and design department, which allows
to solve all production issues in a timely manner and respond
promptly to the requirements of customers.
Also, SSPE "Corporation Kommunar" proposes to realize singlephase and three-phase electricity consumption meters. The
distinguishing characteristics of our meters are:
- Accuracy of data collection on electricity consumed;

-
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high sensitivity threshold;
low power consumption;
high degree of protection against unauthorized consumption of
electricity;
- high reliability, confirmed by the results of operation.
Widespread popularity among Ukrainian residents has been won by
our water meters, which allow us to significantly save money on utility
bills.
We produce counters for cold and hot water, designed for measuring
the volume of water consumed by household consumers in water
supply systems with a working pressure of 1 MPa and a temperature
of + 5 ° C to + 90 ° C. The counter body is made of high-quality
material, which contains a coarse filter and impeller of the counting
mechanism.
With state-of-the-art equipment and advanced technologies, SSPE
"Komunar" provides a wide range of following services:
- machining - blade sharpening, milling, drilling on universal
machine tools and CNC machines;
- pressing (parts up to 1 kg.) and casting (parts up to 0,5 kg.) of
products made of thermosetting and thermoplastic plastics,
rubber mixtures (parts up to 0,5 kg.);
- stamping production - deep drawing, flexible, cold
dismounting,
stamping,
cutting
in
hydraulic
and
electromechanical presses, CNC presses, flexible pipes and
profiles of ferrous and nonferrous metals;
- foundry production - pressure casting (casting up to 10kg.),
casting models (casting up to 1.5 kg.), sand casting (casting
up to 50kg.) of ferrous and nonferrous metals and alloys;
- welding carbon-carbon, argon-arc, contact, spot gas flame.
Soldering soft and hard solder;
- galvanic coatings (galvanizing, cadmium, nickel, aluminum
anodizing, chemical particle, chem.ox PZM, mountains 61, OV, chromium plating, silvering) and paints and varnishes with
liquid enamels and powder paints;
- heat treatment - hardening and release, annealing,
normalization, cementation, nitriding, weight of heat treatment
of parts from 1 g. up to 0.5 kg, weight of the garden from 3 to
50 kg;
- assembly and installation of electronic and electro-mechanical
apparatus for control systems of products, including armored
vehicles;
- instrumental vibration for the production of equipment: stamps,
molds, conductors, cutting and measuring instruments;
- woodworking - manufacture of lumber, cabinet and
upholstered furniture, as well as shields, partitions, lining,
laminated plastics for interiors of passenger rail transport and
underground with the use of equipment: sawmills, drying
chambers, cold presses for laminating and bonding shields,
woodworking centers of CNC, gauge and cutting machines, as
well as positional woodworking equipment (milling, planing,
drilling machines, etc.).
Our company is interested in business cooperation with Ukrainian and
foreign partners. We hope that the provided information will help to
establish business contacts and mutually beneficial cooperation.
На постійній основі
Full-time

