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Народився 6 вересня 1962 р. у м. Жмеринка Вінницької
області в сім’ї лікарів.

У шкільні роки Сергій Ситнік захоплювався точними
науками, радіоелектронікою, тому, закінчивши школу в
1979 р., вступив на механічний факультет Хмельницького
технологічного інституту побутового обслуговування, де
обрав спеціальність «Технологія машинобудування, мета-
лорізальні верстати та інструменти».

Під час навчання посідав призові місця на інститут-
ських і республіканських олімпіадах із фізики та математики.
Сергій Віталійович вважає, що саме у виші сформувався
його потяг до наукових досліджень. Особливо великий вплив
на окреслення наукових інтересів юнака мав тодішній
директор інституту Радомир Іванович Сілін. Сьогодні
С. В. Ситнік також із вдячністю згадує свого керівника нау-
ково-дослідної дипломної роботи — доктора технічних
наук, професора Ярослава Миколайовича Гладкого.

У 1984 р. із відзнакою закінчив виш та почав працюва-
ти майстром дільниці механічної обробки на Кам’янець-
Подільському заводі деревообробного інструменту
ім. Г. І. Петровського. Того ж року як стажер-викладач
був направлений ХТІПО до Київського політехнічного
інституту.

Упродовж 1984–1986 рр. служив у лавах Збройних сил
СРСР.

З 1986 р. до 1989 р. Сергій Віталійович навчався в
аспірантурі Київського політехнічного інституту. У січні
1990 р. він повернувся до рідного вишу, де обійняв поса-
ду асистента кафедри технології машинобудування.

У 1996 р. став співзасновником ТОВ Фірма «ЧІП-сервіс».
З 2001 р. є її директором. У 2003 р. С. В. Ситнік відкрив і
налагодив роботу мережі комп’ютерних магазинів «ЧІП».
Магазини продають всі види комп’ютерної і цифрової
техніки, телевізори, фото-відеотехніку і багато іншого. На
теперішній час ТОВ Фірма «ЧІП-сервіс» і Комп’ютерні мага-
зини «ЧІП» надають послуги з гарантійного і післягаран-
тійного ремонту і обслуговування комп’ютерної і цифрової
техніки, авторизованого ремонту техніки від провідних ви-
робників, комплексного обслуговування корпоративних
клієнтів та організацій.

Одним із перших викладачів університету почав роботу
з системами автоматизованого проектування «Компас-3D»
і «SolidWorks».

Упродовж багатьох років Сергій Віталійович займаєть-
ся працевлаштуванням випускників кафедри.

Зараз він, викладаючи у Хмельницькому національному
університеті, здійснює наукову діяльність за напрямом «Авто-
матизація наукових досліджень, системи автоматизації про-
мислових процесів, методи та лабораторні дослідження
зносостійкості матеріалів». Є автором більше 20 опубліко-
ваних статей і однієї монографії.

Сергій Віталійович має гарну сім’ю і є дідусем двох
онуків.
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Народився 8 березня 1952 р. у с. Шибена Теофіпольсь-
кого району Хмельницької області.

Протягом 1972–1977 рр. навчався у ХТІПО, де опану-
вав спеціальність «Технологія виробів із шкіри» та отри-
мав кваліфікацію інженера-технолога.

Трудову діяльність розпочав у Черкаському облпобут-
управлінні. У 1978 р. обійняв посаду начальника цеху
пошиття взуття на Черкаській фабриці «Ремвзуття».
У 1982 р. став начальником виробничого відділу, в 1986 р. —
головним інженером підприємства, а в 1987 р. очолив його.

У 1997 р. Черкаська взуттєва фабрика «Ремвзуття» була
реорганізована в ЗАТ «Лавента». Л. П. Яремюк доклав мак-
симум зусиль для реконструкції підприємства, освоєння
новітніх технологій, модернізації виробничого устат-
кування та підготовки професійних кадрів. Сучасна
«Лавента» — це взуттєва фабрика, яка спеціалізується
на пошитті високоякісного шкіряного взуття і щороку
виготовляє більше 200 моделей продукції.

Своїми трудовими здобутками Леонід Пилипович завдя-
чує педагогам ХТІПО та  дружному колективу «Лавенти»,
яким він керує вже понад 30 років.
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Кіровоградської обласної
державної адміністрації
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Народився 2 жовтня 1966 р. на Кіровоградщині. У 1983 р.
вступив до ХТІПО, де обрав спеціальність «Бухгал-

терський облік та аналіз господарської діяльності». Протя-
гом 1985–1987 рр. служив у лавах Радянської армії. У 1989 р.
закінчив інститут і отримав кваліфікацію економіста.

Професійну діяльність Сергій Шеремет розпочав у
Кіровоградському управлінні побутового обслуговуван-
ня населення облвиконкому, потім був переведений до
фінансового управління Кіровоградської ОДА.

З 1996 р. працював першим заступником начальника
управління Державного казначейства у Кіровоградській
області. У 2006 р. він повернувся до Головного фінансово-
го управління Кіровоградської ОДА, де був призначений
на посаду начальника.

С. В. Шеремет одружений і має трьох дітей. Син Віта-
лій зараз працює в банку, старша донька Наталія навча-
ється у Кіровоградському національному технічному
університеті, а молодша Валерія — першокласниця.

Нагороджений почесною грамотою Державного казна-
чейства України, почесними грамотами Міністерства
фінансів України, подякою Кабінету Міністрів України.


