
ШОСТКИНСЬКЕ ВПУ ПИШАЄТЬСЯ СВОЇМ ВИПУСКНИКОМ 

Прикладом успішної людини, професіонала 

своєї справи є один з найвідоміших приватних 

підприємців нашого міста Микола Олексійович 

МАЛКОВ.  

Ще в підліткові роки він пов’язав своє 

майбутнє з технічною справою, обравши для цього 

навчання Шосткинському середньому професійно-

технічному училищі № 19. І професію обрав суто 

чоловічу – електрогазозварника. Отримавши в 

липні 1983 року диплом кваліфікованого 

робітника, Микола Малков пішов працювати на 

виробництво. 

Минали роки… Микола Олексійович накопичував досвід, засвоював нові 

технології, від будівництва перейшов у царину автомобільного сервісу, а згодом 

заснував приватну майстерню з ремонту автомобілів. 

Сервісна автомайстерня пропонує клієнтам найсучасніші технології з 

ремонту й діагностики транспортних засобів. Спеціалізацією майстерні є кузовні 

та автомалярні роботи (покриття автомобілів лаками, перефарбування або підбір 

відповідного тону фарби до автентичного кольору, покриття кузовів спеціальними 

оброблювальними засобами). 

 

АВТОМАЙСТЕРНЯ «ПП МАЛКОВ М.О.» 

  - Кузовні роботи 

  - Комп’ютерний підбір автомобільних фарб 

  - Товари для фарбування й ремонту автомобілів 
 
Адреса: вул. Бакинська, 29 

Телефон: 8 (05449) 4-00-69; 
моб.: 8 050 3072165 

E-mail: malkov65@mail.ru 
Час роботи: с 9:00 до 18:00. 

Субота, неділя – вихідні. 

 

 
 

mailto:malkov65@mail.ru


Крім перерахованого вище, на СТО «Малков» виконують наступні сучасні 

операції: 

 комп’ютерний підбір автомобільних фарб німецької фірми SPIES 

HECKER; 

 фарбування кузова повне, часткове; 

 рихтувально-шпатлювальні роботи; 

 протикорозійна обробка та інше. 

 

На сьогоднішній день приватний підприємець Микола Малков є надійним 

соціальним партнером Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Шосткинське вище професійне училище». Він надає системну підтримку в 

питаннях організації виробничої практики наших учнів, які опановують професію 

слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварника, бере 

активну участь в училищних позаурочних заходах, виступає спонсором 

училищних конкурсів фахової майстерності серед учнів І-ІІІ курсів… Власне 

кажучи, Микола Олексійович, крім того, що є успішним випускником 

Шосткинського ВПУ, ще й наш позаштатний педагог, мудрий наставник, оскільки 

допомагає учням краще опановувати обраний фах. 

Ось так правильно обране свого часу рішення може визначити ваш 

подальший успішний життєвий шлях. А починалось усе з правильно обраного 

професійно-технічного училища. 

Друзі, вчасно зробіть свій правильний вибір, 

а ми Вам у цьому допоможемо! 


