
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_11червня 2020_                             м. Шепетівка                                           № 90-2020р_ 
 
 
 
Про нагородження 
з нагоди Дня міста  
 
 

Розглянувши клопотання керівників підприємств, установ та громадських організацій 
міста, на виконання програми державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат у 
м. Шепетівці на 2017-2020 рр. затвердженої рішенням ХVІ сесії міської ради VIІ скликання 
від 15 грудня 2016 року № 39 та з нагоди свята – Дня міста, відповідно до Положення «Про 
Почесну грамоту Шепетівської міської ради», керуючись п. 20 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»: 

 
             I. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради представників підприємств, 

установ та громадських організацій міста з врученням цінних подарунків в урочистій 
обстановці згідно додатку. 
 
II. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови 
Н. В. Стасюк  
 
 
 
 
 

 
Міський голова                                                                  М. І. Полодюк  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до розпорядження  

міського голови 
від _11.06. 2020_№ _90-2020р_ 

 
Список представників підприємств, установ та громадських  

організацій міста, які будуть відзначені Почесними грамотами  
Шепетівської міської ради з нагоди відзначення Дня міста  

 
1. Андрощук Костянтин Костянтинович - заступник начальника обслуги зенітної ракетної 
обслуги зенітної ракетної батареї окремого зенітного ракетного дивізіону військової частини 
А 3730, старший сержант; 

за сумлінне та професійне виконання службових обов'язків, високу особисту 
взірцевість, професійну компетентність 

2. Артемчук Анатолій Миколайович - начальник дільниці централізованих ремонтів 
Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 

за сумлінне виконання службових обов’язків, внесок у вирішенні питань соціально-
економічного розвитку територіальної громади міста 

3 Гребеньков Сергій Володимирович - слюсар-сантехнік приватного підприємства 
"Управлінська компанія "Управдом"; 

за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток 
житлово-комунального господарства міста  

4. Гордійчук Владислав Сергійович - майстер спорту України з боксу, срібний призер 
чемпіонату України з боксу серед молоді; 

за високі спортивні досягнення, особистий внесок у розвиток спорту в місті, 
пропаганду здорового способу життя 

5. Демчук Юрій Дмитрович - інженер з охорони праці Державного підприємства 
"Шепетівський ремонтний завод"; 

за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, лідерство в галузі 
оборонної промисловості, організації і проведення ремонту озброєння, військової та 
спеціалізованої техніки 

6.  Жаркова Тетяна Леонтіївна - піклувальник; 
за особистий внесок забезпеченні прав та інтересів підопічних дітей, щоденну 
кропітку працю по їх утриманню та вихованню, оздоровлення та навчання 

7.  Ковальчук Роман Миколайович - головний інженер приватного акціонерного товариства 
"Шепетівський цукровий комбінат"; 

за сумлінну працю, професіоналізм, високі виробничі досягнення, вагомий внесок у 
розвиток підприємства 

8. Киян Ніна Василівна - начальник виробництва ТОВ «Шпон Шепетівка»; 
за сумлінну працю, професіоналізм, особистий внесок у вирішенні питань 
соціально-економічного розвитку територіальної громади міста 

9. Липюк Микола Миколайович - командир 3-го відділення 2-го взводу 3-ї автомобільної 
роти військової частини А 2375, молодший сержант; 

за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, 
зразкову військову дисципліну 

10. Мінц Марат Леонідович - директор товариства з обмеженою відповідальністю "АЗТЕКХ-
УКРАЇНА"; 

за особистий внесок у відновленні та розвитку машинобудівної галузі 
11. Недосип Віктор Віталійович - тракторист Державного підприємства "Шепетівське лісове 
господарство"; 

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні трудові досягнення,  
активну громадську діяльність  



12. Огнівчук Ніна Василівна – засновник і член правління громадської організації «Центр 
«Натхнення»; 

за співпрацю з виконавчими органами міської ради в реалізації державної політики 
на підтримку сім'ї  

13. Плакса Михайло Михайлович - виконавець робіт з мереж зовнішнього освітлення 
Комунального підприємства "Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 
Шепетівської міської ради"; 

за сумлінне виконання службових обов’язків, внесок у вирішенні питань соціально-
економічного розвитку територіальної громади міста 

14. Савінська Марія Юрівна - соціальний робітник Шепетівського Територіального Центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

за особистий внесок в розвиток соціальної сфери міста, багаторічну сумлінну 
працю 

15. Сложинський Юрій Леонідович - слюсар з експлуатації та ремонту підземних 
газопроводів приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 
"Шепетівкагаз"; 

за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові 
здобутки, забезпечення безаварійної та надійної експлуатації систем 
газопостачання міста 

16. Соболь Олег Володимирович - старший інженер планово-виробничої частини військової 
частини А 4127, підполковник; 

за сумлінне та професійне виконання службових обов'язків, високу особисту 
взірцевість, професійну компетентність 

17.  Стецюк Юрій Анатолійович - бригадир 6-го розряду дільниці з ремонту тепловозів та 
електропоїздів виробничого підрозділу локомотивне депо Шепетівка Регіональної філії 
"Південно-Західна Залізниця" АТ "Укрзалізниця"; 

за сумлінну працю, належне ставлення до своїх посадових обов’язків, вагомий 
особистий внесок у розвиток залізничного транспорту 

18. Туркан Віктор Степанович - виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного 
устаткування приватного підприємства "Управлінська компанія "Житлофонд"; 

за високі досягнення у сфері надання житлово-комунальних послуг, особистий 
внесок у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територіальної 
громади міста 

19. Хащевська Тетяна Олексіївна - економіст відділу бухгалтерського обліку Шепетівського 
підприємства теплових мереж; 

за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, особистий внесок у вирішенні 
питань соціально-економічного розвитку міста 

20. Цуман Сергій Павлович - командир відділення 21 Державної пожежно-рятувальної 
частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 
Хмельницькій області, старший прапорщик служби цивільного захисту; 

за сумлінну, наполегливу службу, високий професіоналізм, внесок у вирішенні 
питань соціально-економічного розвитку територіальної громади міста 

21. Шуляков Олексій Юрійович - вчитель фізичної культури, керівник гуртка "Чирлідерів" 
Шепетівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. М. Островського; 

за плідну працю в освітній галузі, особисті трудові досягнення у професійній 
діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток чирлідингу в місті  

22. Колектив Шепетівської міської бібліотеки для дітей та дорослих №2; 
за вагомий  особистий  внесок у розвиток бібліотечної справи, високу професійну  
майстерність  та  багаторічну  сумлінну  працю  

23. Колектив інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства 
"Шепетівська центральна районна лікарня"; 



за роботу в особливих умовах, самовіддану жертовну працю, порятунок людських 
життів, постійне піклування про здоров'япацієнтів, витримку і вміння дарувати 
людям радість життя  

24. Колектив відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного 
підприємства "Шепетівська центральна районна лікарня";  

за роботу в особливих умовах, самовіддану жертовну працю, порятунок людських 
життів, постійне піклування про здоров'япацієнтів, витримку і вміння дарувати 
людям радість життя  

25. Колектив Шепетівської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
за роботу в особливих умовах, самовіддану жертовну працю, порятунок людських 
життів, постійне піклування про здоров'япацієнтів, витримку і вміння дарувати 
людям радість життя  

 

 
 
 

Заступник міського голови                                                              Н. В. Стасюк 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                     В. І. Рачук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


