
інженер з експлуатації 1 кат. 1 ЕЦ. Служба експлуатації.
електромонтер з обслуговування 

електроустаткування 

електростанцій

6 гр. 1 ЕЦ. Служба експлуатації.

електромонтер з обслуговування 

електроустаткування 

електростанцій

7 гр. 1 ЕЦ. Служба експлуатації.

електрослюсар з ремонту 

устаткування розподільних 

пристроїв

4 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту комутаційної та маслонаповнюючої апаратури відкритого 

розподільч. пристрою 750/330кВ (ВРП-750/330 кВ). Група з ремонту комутаційної 

апаратури відкритого розподільчого пристрою 750кВ (ВРП-750кВ).
електрослюсар з ремонту 

устаткування розподільних 

пристроїв

5 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту комутаційної та маслонаповнюючої апаратури відкритого 

розподільч. пристрою 750/330кВ (ВРП-750/330 кВ). Група з ремонту комутаційної 

апаратури відкритого розподільчого пристрою 750кВ (ВРП-750кВ).

інженер з ремонту 1 кат. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту комутаційної та маслонаповнюючої апаратури відкритого 

розподільч. пристрою 750/330кВ (ВРП-750/330 кВ). Група з ремонту 

трансформаторів.
електрослюсар з ремонту 

устаткування розподільних 

пристроїв

3р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту комутаційної та маслонаповнюючої апаратури відкритого 

розподільч. пристрою 750/330кВ (ВРП-750/330 кВ). Група з ремонту 

трансформаторів.
електрослюсар з ремонту 

устаткування розподільних 

пристроїв

4р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту комутаційної та маслонаповнюючої апаратури відкритого 

розподільч. пристрою 750/330кВ (ВРП-750/330 кВ). Група з ремонту 

трансформаторів.
електрослюсар з ремонту 

електричних машин
3р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту електродвигунів та генераторів. Група з ремонту 

високовольтних двигунів, головного циркуляційного насосу (ГЦН).

електромонтер з ремонту обмоток 

та ізоляції електроустаткування
4р. 2

ЕЦ. Дільниця з ремонту електродвигунів та генераторів. Група з ремонту 

низьковольтних електродвигунів, обмоток та ізоляції.

інженер-технолог 1 кат. 1
ЕЦ. Дільниця з ремонту електродвигунів та генераторів. Група з ремонту та 

технічного обслуговування високовольтних двигунів  турбінного відділення.

електрослюсар з ремонту 

електричних машин
3р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту електродвигунів та генераторів. Група з ремонту та 

технічного обслуговування високовольтних двигунів  турбінного відділення.

електрослюсар з ремонту 

електричних машин
4р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту електродвигунів та генераторів. Група з ремонту та 

технічного обслуговування високовольтних двигунів  турбінного відділення.

електрослюсар з ремонту 

електроустаткування 

електростанцій

5р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту комплектного розподільчого пристрою 6/04кВ (КРП-6/04 кВ). 

Група з ремонту резервно-дизельної електростанції, комплектного розподільчого 

пристрою (РДЕС, КРП-6/04 кВ).
електрослюсар з ремонту 

електроустаткування 

електростанцій

3р. 2

ЕЦ. Дільниця з ремонту освітлення, кабельного господарства та 

загальностанційного електроустаткування. Група з ремонту загальностанційного 

устаткування.
електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

3р. 3
ЕЦ. Дільниця з ремонту освітлення, кабельного господарства та 

загальностанційного електроустаткування. Група з ремонту освітлення.

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

4р. 1
ЕЦ. Дільниця з ремонту освітлення, кабельного господарства та 

загальностанційного електроустаткування. Група з ремонту освітлення.

електромонтер з ремонту та 

монтажу кабельних ліній
3р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту освітлення, кабельного господарства та 

загальностанційного електроустаткування. Група з ремонту кабельного 

господарства.

інженер з ремонту . 1

ЕЦ. Дільниця ремонт. робіт обладнання релейн.захисту та автомат., 

протиавар.автомат. ВРП 750/330 кВ та головної схеми блоку. Група з ремонту 

систем збудження турбогенераторів та РДЕС.

майстер з ремонту 1 гр. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту та обслуговування релейного захисту та автоматики власних 

потреб блоку. Група з ремонту та обслуг.пристроїв релейного захисту та автоматики 

нормального живлення РВ та вентиляції.

старший майстер 1 гр. 1
ЕЦ. Дільниця з ремонту релейного захисту та автоматики загальностанційного 

устаткування.

електромонтер з обслуговування 

перетворювальних пристроїв
5 гр. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту перетворюючої техніки релейного захисту та автоматики 

(РЗА). Група з ремонту агрегата безперебійного живлення (АБЖ).

провідний інженер з налагодження 

й випробувань
. 1 ЕЦ. Високовольтна випробовувально-вимірююча лабораторія (ВВВЛ).

інженер з налагодження й 

випробувань
1 кат. 1

ЕЦ. Високовольтна випробовувально-вимірююча лабораторія (ВВВЛ). Група 

високовольтних випробовувань та вимірювань електроустаткування блоку.
електромонтер з випробувань та 

вимірювань
5 гр. 1

ЕЦ. Високовольтна випробовувально-вимірююча лабораторія (ВВВЛ). Група 

високовольтних випробовувань та вимірювань електроустаткування блоку.
начальник дільниці 1 гр. 1 ЕЦ. Дільниця з обслуговування засобів загальностанційного зв'язку.
електромонтер з ремонту та 

обслуговування апаратури та 

пристроїв зв'язку

4р. 1
ЕЦ. Дільниця з обслуговування засобів загальностанційного зв'язку. Група з 

експлуатації та ремонту автоматичного та міжміського телефонного зв'язку.

Найменування посади, професії

Квалі-

фіка-

ція

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про  наявність  вакансій  (постійних) у ВП ХАЕС  станом на 23.02.2023

К-ть 

один.
Підрозділ, дільниця

Електричний цех

Промислово-виробничий персонал



Найменування посади, професії

Квалі-

фіка-

ція

К-ть 

один.
Підрозділ, дільниця

інженер із зв'язку 1 кат. 1
ЕЦ. Дільниця з обслуговування засобів загальностанційного зв'язку. Група з 

експлуатації дальнього зв'язку та телемеханіки.
електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

6р. 1
ЕЦ. Дільниця з ремонту автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного 

пожежогасіння (АПС та АПГ). Група з ремонту протипожежної автоматики.

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

4р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного 

пожежогасіння (АПС та АПГ). Група з ремонту автоматичної сигналізації та 

автоматики пожежогасіння загальностанційних об'єктів.

інженер з ремонту 2 кат. 2
ЕЦ. Дільниця з ремонту автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного 

пожежогасіння (АПС та АПГ). Група з ремонту технологічного пожежогасіння.
електрослюсар з ремонту 

електроустаткування 
4р. 1

ЕЦ. Дільниця з ремонту автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного 

пожежогасіння (АПС та АПГ). Група з ремонту технологічного пожежогасіння.

інженер з експлуатації 1 кат. 1 ЦТАВ. Оперативний персонал.
електрослюсар з обслуговування 

автоматики та засобів вимірювань 

електростанцій

6 гр. 2 ЦТАВ. Оперативний персонал.

електрослюсар з обслуговування 

автоматики та засобів вимірювань 

електростанцій

7 гр. 1 ЦТАВ. Оперативний персонал.

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

5р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту та обслуговування технологічних захистів, блокувань та 

сигналізації (ТЗБ та С). Лабораторія технологічних захистів, блокувань та 

сигналізації. ГР.ТЗБРВ
електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту та обслуговування технологічних захистів, блокувань та 

сигналізації (ТЗБ та С). Лабораторія технологічних захистів, блокувань та 

сигналізації. ГР.ТЗБС
електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту та обслуговування технологічних захистів, блокувань та 

сигналізації (ТЗБ та С). Лабораторія уніфікованого комплексу технічних засобів та 

програмно-технічних комплексів.

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

6р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту та обслуговування технологічних захистів, блокувань та 

сигналізації (ТЗБ та С). Лабораторія уніфікованого комплексу технічних засобів та 

програмно-технічних комплексів.

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

5р. 2

ЦТАВ. Дільниця з ремонту автоматичних систем регулювання та дистанційного 

управління (АСР та ДУ). Група з рем.та техн.обслуг.дистанційного управління 

електропневмоприводами,запорної та відсічної арматури.

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту автоматичних систем регулювання та дистанційного 

управління (АСР та ДУ). Група з ремонту та технічного обслуговування 

автомат.систем регулювання та дист.управління спецводоочищення (АСР ДУ СВО).

інженер з ремонту 2 кат. 1
ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів вимірювань температурного контролю та 

спецвимірювань (ЗВТ та СВ). Група спеціальних вимірювань (СВ).

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

5р. 1
ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів вимірювань температурного контролю та 

спецвимірювань (ЗВТ та СВ). Група хімічного газового аналізу (ХГА).

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів вимірювань розходу, рівня, тиску (ЗВ РРТ). Група 

з ремонту засобів вимірювань розходу, рівня, тиску турбінного відділення (ЗВ РРТ 

ТВ).
електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

5р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів вимірювань розходу, рівня, тиску (ЗВ РРТ). Група 

з ремонту засобів вимірювань розходу, рівня, тиску турбінного відділення (ЗВ РРТ 

ТВ).
електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

3р. 1

ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів вимірювань розходу, рівня, тиску (ЗВ РРТ). Група 

з ремонту засобів вимірювань розходу, рівня, тиску спецводоочищення (ЗВ РРТ 

СВО).

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 1
ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів вимірювань розходу, рівня, тиску (ЗВ РРТ). Група 

з ремонту манометрів.

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 2
ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів обчислювальної техніки (ЗОТ). Група з ремонту та 

обслуговування інформаційних підсистем.

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

5р. 1
ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів обчислювальної техніки (ЗОТ). Група з ремонту та 

обслуговування обчислювальних систем.

інженер-програміст 1 кат. 1 ЦТАВ. Лабораторія програмного забезпечення (ЛПЗ).
електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

6р. 1
ЦТАВ. Дільниця з ремонту засобів автоматики зовнішніх об'єктів (ЗАЗО). Група з 

ремонту засобів автоматизації систем вентиляції.

інженер з ремонту 1 кат. 1 ЦТАВ. Дільниця підготовки та організації ремонту (ДПОР).
електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

6р. 1

ЦТАВ. Служба з обслуговування систем управління захисту реактора та ремонту 

верхнього блока (СУЗ Р та ВБ). Дільниця з ремонту електричної частини систем 

управління та захисту реактора ( СУЗ-Е). ГР.РАКНП

Цех теплової автоматики та вимірювань



Найменування посади, професії

Квалі-

фіка-

ція

К-ть 

один.
Підрозділ, дільниця

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 1

ЦТАВ. Служба з обслуговування систем управління захисту реактора та ремонту 

верхнього блока (СУЗ Р та ВБ). Дільниця з ремонту електричної частини систем 

управління та захисту реактора ( СУЗ-Е). ГР.РАЗР

електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

4р. 1

ЦТАВ. Служба з обслуговування систем управління захисту реактора та ремонту 

верхнього блока (СУЗ Р та ВБ). Дільниця з ремонту механічної частини систем 

управління захисту реактора та верхнього блока (СУЗ-М та ВБ). ГР.РВБР
електрослюсар з ремонту й 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій

5р. 1

ЦТАВ. Служба з обслуговування систем управління захисту реактора та ремонту 

верхнього блока (СУЗ Р та ВБ). Дільниця з ремонту механічної частини систем 

управління захисту реактора та верхнього блока (СУЗ-М та ВБ). ГР.РВБР

провідний інженер-технолог . 1 ЦНВУ. Лабораторія першого контура.

дозиметрист 5 гр. 1 ЦРБ. Оперативний персонал.

слюсар з ремонту реакторно-

турбінного устаткування
4р. 1

ЕРП. Цех з ремонту тепломеханічного устаткування ТЦ. Дільниця з ремонту та 

технічного обслуговування турбінних установок.

слюсар з ремонту реакторно-

турбінного устаткування
4р. 1

ЕРП. Оперативно-ремонтна служба. Дільниця оперативного ремонт.обслуговування 

тепломеханіч.устаткування трубопроводів і арматури.

оператор транспортно-

технологічного устаткування 

реакторного відділення

6 гр. 1
ЕРП. Цех з ремонту тепломеханічного устаткування РВ. Комплексна дільниця з 

палива та реактора.

слюсар з ремонту реакторно-

турбінного устаткування
5р. 1

ЕРП. Цех з ремонту тепломеханічного устаткування РВ. Комплексна дільниця з 

палива та реактора.
слюсар з ремонту реакторно-

турбінного устаткування
3р. 2

ЕРП. Цех з ремонту тепломеханічного устаткування РВ. Дільниця з ремонту і 

технічного обслуговування посудин і устаткування гермозони.
слюсар з ремонту реакторно-

турбінного устаткування
4р. 1

ЕРП. Цех з ремонту тепломеханічного устаткування РВ. Дільниця з ремонту і 

технічного обслуговування насосів РВ.

електромеханік торговельного та 

холодильного устаткування
3р. 1

ЕРП. Цех з ремонту вентиляційних систем і кондиціювання. Група з комплексного 

ремонтного обслуговування кондиціонерів і холодильної техніки підрозділів та 

технологічного обладнання ЦГЗ.
слюсар-ремонтник 3р. 1 ЕРП. Ремонтно-механічний цех. Дільниця верстатного відділення.
токар 4р. 1 ЕРП. Ремонтно-механічний цех. Дільниця верстатного відділення.

слюсар-ремонтник 3р. 1
ЕРП. Ремонтно-механічний цех. Дільниця з ремонту і технічного обслуговування 

верстатного устаткування.

електромеханік з ліфтів 4р. 2
ЕРП. Цех ремонтного обслуговування та експлуатації вантажопідйомних механізмів. 

Дільниця з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації ліфтів.

слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування
4р. 1

ЕРП. Цех ремонтного обслуговування та експлуатації вантажопідйомних механізмів. 

Дільниця електроустаткування ВПМ.
маляр 4р. 1 ЕРП. Ремонтно-будівельне управління. Дільниця №1 з ремонту об'єктів промзони.

покрівельник рулонних покрівель та 

покрівель із штучних матеріалів
4р. 1 ЕРП. Ремонтно-будівельне управління. Дільниця №2 з ремонту об'єктів промзони.

монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій
4р. 1 ЕРП. Ремонтно-будівельне управління. Дільниця №2 з ремонту об'єктів промзони.

ізолювальник з термоізоляції 4р. 1
ЕРП. Дільниця з ремонту і монтажу теплоізоляції тепломехан.устаткування 

трубопроводів і конструкцій.

майстер 1 гр. 1 ГТЦ. Дільниця тепло-водозабезпечення і каналізації.
монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування
5р. 2 ГТЦ. Дільниця тепло-водозабезпечення і каналізації.

машиніст насосних установок 3 гр. 1 ГТЦ. Дільниця пуско-резервної котельні.
старший машиніст котельного 

устаткування
5 гр. 1 ГТЦ. Дільниця пуско-резервної котельні.

інженер з метрології . 1
СГМ. Лабораторія з повірки засобів вимірювальн.техніки, витрат, тиску, рівня, сили 

та вимірювальн.каналів витрат рівня тиску.

інженер з метрології . 1
СГМ. Лабораторія з повірки засобів вимірювальної техніки електро-, радіо-, 

іонізуючих величин, вимірювальних каналів СВРК та СУЗ.

переробник радіоактивних відходів 3р. 1
ЦДПРВ. Дільниця з поводження з радіоактивними відходами. Група з поводження із 

отвердженими радіоактивними відходами.

дезактиваторник 4 гр. 1
ЦДПРВ. Дільниця з дезактивації устаткування, трубопроводів та приміщень. Група з 

дезактивації устаткування та трубопроводів.

дезактиваторник 2 гр. 2
ЦДПРВ. Дільниця з дезактивації устаткування, трубопроводів та приміщень. Група з 

дезактивації приміщень.

водій автотранспортних засобів  - 

вантажного автомобіля КАМАЗ-5320 

бортовий в/п 8 т д/н 77-42

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №1. ВВА АВТК№1

водій автотранспортних засобів  - 

автобуса АТАМАN А-09216 г/д 8.22 

м д/н 38-04

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №1. ВА АВТК№1

Гідротехнічний цех

Транспортний цех

Цех дезактивації і поводження з радіоактивними відходами

Служба головного метролога

Цех налагодження та випробовування устаткування

Цех радіаційної безпеки

Енергоремонтний підрозділ



Найменування посади, професії

Квалі-

фіка-

ція

К-ть 

один.
Підрозділ, дільниця

водій автотранспортних засобів  - 

спеціального автомобіля ГАЗ-53 

АВМ 53 фург.авар.водопр.в/п 4т д/н 

50-98

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №2. ВССААВТК№2

водій автотранспортних засобів - 

продовольчого автомобіля ГАЗ-

3307 ГЗСА фургон хлібний в/п 4т д/н 

48-72

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №2. ВПА АВТК№2

водій автотранспортних засобів  - 

автомобіля з вишкою ЗІЛ-431412 

АГП 22 в/п 6т. д/н 04-23

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №3. ВАКАВ АК№3

водій автотранспортних засобів  - 

автомобіля з вишкою МАЗ АГП 30А 

в/п 8 т д/н 37-86

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №3. ВАКАВ АК№3

монтер колії 4р. 1 ТрЦ. Залізничний транспорт. Група з ремонту під'їзних колій.
слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування
5р. 1

ТрЦ. Залізничний транспорт. Група з експлуатації та ремонту рухомого складу і 

обладнання.

інженер-дефектоскопіст 1 кат. 1 ВКМ. Лабораторія автоматизованих систем контролю.
інженер-дефектоскопіст . 2 ВКМ. Лабораторія автоматизованих систем контролю.
дефектоскопіст з газового та 

рідинного контролю
6р. 1 ВКМ. Лабораторія неруйнуючих методів контролю.

дефектоскопіст рентгено-, 

гаммаграфування
6р. 1 ВКМ. Лабораторія неруйнуючих методів контролю.

інспектор . 1 СОП. Загальний персонал.

провідний інженер з розрахунків та 

режимів
. 1 САБ. Відділ імовірних оцінок.

інженер-програміст 1 кат. 1 ВТС. Відділ технічного забезпечення обліку електроенергії.

провідний інженер-конструктор . 1 КТВ. Конструкторська група.

інженер з комплектації устаткування 

й матеріалів
2 кат. 1

УВТК. Відділ комплектації матеріалів. Група металопрокату, метизів, труб, 

підшипників та інструментів.

інженер 1 кат. 1
УВТК. Відділ технічного супроводження, аналізу поставок та митного оформлення. 

Група митного оформлення.

інженер . 1
УВТК. Відділ технічного супроводження, аналізу поставок та митного оформлення. 

Група видачі товарно-матеріальних цінностей та центрозавозу.

заступник начальника відділу . 1 ВЕБтаС. Загальний персонал.
провідний інженер . 1 ВЕБтаС. Група обстежень.

провідний геодезист . 1 ВЕБтаС. Геодезична група.

геодезист 2 кат. 1 ВЕБтаС. Геодезична група.

провідний фахівець з публічних 

закупівель
. 1 ВСЗ. Загальний персонал.

фахівець з публічних закупівель 2 кат. 1 ВСЗ. Загальний персонал.

електрогазозварник 5р. 2 ЕРП. Служба зварювання. Дільниця ремонтних робіт із зварювання та наплавки.

арматурник 4р. 1
ЕРП. Ремонтно-будівельне управління. Дільниця №4 з виготовлення будівельної 

продукції.

бетоняр 5р. 1
ЕРП. Ремонтно-будівельне управління. Дільниця №4 з виготовлення будівельної 

продукції.

маляр 4р. 1
ЕРП. Ремонтно-будівельне управління. Дільниця №4 з виготовлення будівельної 

продукції.
оператор пульта керування у 

виробництві стінових виробів
5р. 1

ЕРП. Ремонтно-будівельне управління. Дільниця №4 з виготовлення будівельної 

продукції.

бляхар 5р. 1 ТрЦ. Служба головного інженера. Ремонтно-механічна майстерня.
водій автотранспортних засобів  -   

вантажного автомобіля ГАЗ-5319 

бортовий в/п 4,1 т д/н 95-13

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №2. ВВА АВТК№2

водій автотранспортних засобів  - 

вантажного автомобіля ГАЗ-330210 

бортовий в/п 1,7 т д/н 23-85

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №2. ВВА АВТК№2

водій автотранспортних засобів  - 

підмінний мікроавтобуса г/д 4.94 м
1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №2. ВМІКРОАВТ

Виробничо-технічна служба

Служба аналізу безпеки

Конструкторсько-технологічний відділ

Відділ контролю металів

Транспортний цех

Відділ експлуатації будівель та споруд

Управління виробничо-технічної комплектації

Служба охорони праці

Відділ супроводу закупівель

Енергоремонтний підрозділ
Непромисловий персонал



Найменування посади, професії

Квалі-

фіка-

ція

К-ть 

один.
Підрозділ, дільниця

водій автотранспортних засобів  - 

підмінний мікроавтобуса г/д 5.57 м
1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №2. ВМІКРОАВТ

водій автотранспортних засобів  - 

підмінний автомобіля з краном 

КРАЗ 65101 КС 4574 22,5 т.

1 кл. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №3. ВАКАВ АК№3

машиніст екскаватора ЕО-2624 0,6 

куб.м д/н 61-49
6р. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №3. ТМ АВТК№3

машиніст підмінний екскаватора 6р. 1 ТрЦ. Автомобільний транспорт. Автоколона №3. ТМ АВТК№3

контролер на контрольно-

пропускному пункті
3р. 3 ЗВВО. Непромислова група.

охоронник 3р. 1 ЗВВО. Непромислова група.

контролер-касир 1 кат. 1 ЦГЗ. Відділ лікувально-профілактичного харчування. Їдальня №9 (АПК).
машиніст мийних машин . 2 ЦГЗ. Відділ лікувально-профілактичного харчування. Їдальня №9 (АПК).
вантажник . 1 ЦГЗ. Відділ лікувально-профілактичного харчування. Їдальня №9 (АПК).

буфетник 4р. 1
ЦГЗ. Відділ лікувально-профілактичного харчування. Їдальня №9 (АПК). 

БУФ№23ЇД№9

провідний інженер з охорони праці . 1 КГ. Загальний персонал.

майстер 3 гр. 1 КГ. Служба головного механіка.
слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів та 

автоматики

4р. 1
КГ. Дільниця з ремонту та обслуговування електроустаткування. Група з ремонту та 

обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

слюсар з аварійно-відновлювальних 

робіт
3р. 1

КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів водопостачання. 

Водопровідні мережі.

машиніст насосних установок 2р. 1
КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів водовідведення. 

Каналізаційні мережі та КНС міста.
слюсар з аварійно-відновлювальних 

робіт
3р. 1

КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів водовідведення. 

Каналізаційні мережі та КНС міста.
слюсар з аварійно-відновлювальних 

робіт
4р. 1

КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів водовідведення. 

Каналізаційні мережі та КНС міста.

слюсар-ремонтник 3р. 2
КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів водовідведення. 

Каналізаційні мережі та КНС міста.

майстер 2 гр. 1
КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів теплопостачання. 

Теплові мережі і центральні теплові пункти.
слюсар з обслуговування 

центральних теплових пунктів
4р. 2

КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів теплопостачання. 

Теплові мережі і центральні теплові пункти.
слюсар з ремонту устаткування 

теплових мереж
4р. 1

КГ. Дільниця з технічного обслуговування та ремонту об'єктів теплопостачання. 

Теплові мережі і центральні теплові пункти.
майстер з ремонту 2 гр. 1 КГ. Група з ремонту та обслуговування електроустаткування зовнішніх об'єктів.
лаборант хіміко-бактеріологічного 

аналізу
4р. 1 КГ. Хіміко-бактеріологічна лабораторія станції знезалізнення питної води.

Комунальне господарство

Загін відомчої воєнізованої охорони

Цех господарського забезпечення


