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Партнерам та замовникам
продукції підприємства

Шановні колеги!
Звертається
до
Вас
трудовий
колектив
Хмельницького
ТОВ «Укрелектроапарат», яке понад 62 роки знаходиться серед лідерів
трансформаторобудування України та держав ближнього зарубіжжя.
Підприємство на сьогодні забезпечує роботою до 1000 працівників і є
одним з найбільших промислових виробників регіону. Питома вага продукції
товариства в загальному обсязі машинобудування Хмельницької області складає
майже 20%. Завод є одним з містоутворюючих підприємств та одним з
найбільших платників податків в області. Так за останніх 5 років підприємством
сплачено усіх податків понад 300 млн. грн.
Одним з найважливіших напрямків виробництва є випуск тягових
трансформаторів для електровозів. За останні 42 роки завод виготовив більше
20000 штук цих виробів, які успішно експлуатуються у понад 30 країн світу.
Підприємство є одним з основних постачальників електротехнічного обладнання
для електрифікації залізниць, електровозів та електропоїздів країн СНД.
Тягові трансформатори різних потужностей 1600, 2000, 3000, 4350, 5000, 5700,
7000, 8000, 9300, 10000 кВА застосовуються для комплектації електровозів та
електропоїздів, які виконують вантажні та пасажирські перевезення.
Просимо у Вас допомоги щодо підтримки та розповсюдженні ініціативи
«Федерації Роботодавців України», яка викладена у відкритому зверненні до
Прем'єр-міністра України щодо реалізації проекту з локалізації електровозів в
Україні.
1. http://fru.ua/ua/media-center/news/fru/vidkrite-zvernennya-fru-shchodorealizatsiji-proektu-z-lokalizatsiji-elektrovoziv-v-ukrajini-1
2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2887500644631516&id=3195503
11426575
Українська промисловість готова до Випуску сучасних вітчизняних
електропоїздів та електровозів. Це дозволить підтримати, розвивати та
нарощувати промислове виробництво в усіх регіонах України, створювати кращі
можливості для поповнення бюджетів усіх рівнів. Україна повинна давати
роботу своїм підприємствам, а не забезпечувати замовленнями інші країни.
Кожний репост у «Facebook» чи просто підтримка ініціативи зможе не тільки
зберегти, але створити робочі місця в Україні. Сьогодні в умовах світової
економічної кризи та пандемії українська промисловість як ніколи потребує
підтримки держави.
З повагою,
Голова Правління
ТОВ «Укрелектроапарат»
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