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Протягом 1995–1996 рр. був заступником начальника
ародився 8 жовтня 1948 р. у смт Ярмолинці
Хмельницької області. У шкільні роки Петро Ко- Красилівського підприємства «Будмонтаж» ВО «Укргазролюк займався авіамодельним спортом, захоп- пром», а впродовж 1996–2000 рр. — заступником директолювався кресленням, багато працював із металевими і де- ра з комерційних питань та зовнішньоекономічних зв’язрев’яними деталями та виробами. Потяг до техніки, ма- ків ВАТ «Красилівський машинобудівний завод». З 2000 р.
обіймає посаду директора ДП «Красилівський агрегатний
шин і механізмів вплинув на вибір майбутньої професії.
Протягом 1966–1971 рр. навчався на механічному фа- завод».
Петро Володимирович — досвідчений керівник із непекультеті ХТІПО, де опанував спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні станки й інструменти» ресічними організаторськими здібностями, талановитий
господарник. Пріоритетними у його діяльності є питання
(кваліфікація «Інженер-механік»).
Сьогодні П. В. Королюк із вдячністю згадує своїх настав- виробництва, економічної безпеки підприємства, добробуту
ників,кожен з яких мав власні методики викладання матеріа- працівників та їхніх родин. Більшу частину свого трудового
лу і виховання молоді. Найбільше запам’ятався захист лабора- життя він присвятив заводу, знає особисто усіх підлеглих,
торних робіт у викладача металознавства Б. С. Волинського, завжди знаходить час, аби допомогти вирішити їхні проблеми — чи то доброю порадою, чи то конкретною справою.
що тривав до першої години ночі.
Після закінчення інституту П. В. Королюк постійно
Під час навчання Петро Володимирович приділяв багато
уваги спорту, особливо футболу, у який із задоволенням грає підтримує зв’язок із куратором групи В. Г. Каплуном, спілкудосі. Також брав участь у роботі будівельних загонів, які зво- ється з Б. С. Волинським, за нагоди зустрічається з ректором
М. Є. Скибою. Фахівці ДП «Красилівський агрегатний завод»
дили другий корпус гуртожитку і третій корпус інституту.
Переоцінити значення alma mater у професійній діяльнос- часто звертаються по допомогу у здійсненні певних видів
ті дуже важко. Завдяки ґрунтовним курсам опору матеріалів, проектувальних робіт, термообробки заготовок пресформ і
теоретичної механіки, деталей машин, металознавства, мета- штампів до спеціалістів цього вишу.
Петро Королюк був депутатом Красилівської районної
лорізальних станків й інструменту П. В. Королюк завжди відради V скликання, входив до колегії при
чував свою фахову перевагу у практичній
райдержадміністрації. Зараз є членом Союроботі над спеціалістами-випускниками
зу підприємців і промисловців ХмельХарківського авіаційного інституту, Київсьницької області, депутатом обласної ради.
кого, Вінницького і Львівського політехЗа вагомий особистий внесок у рознічних інститутів.
виток вітчизняного машинобудування у
Трудову діяльність розпочав у серпні
2004 р. йому було присвоєно почесне зван1971 р. помічником майстра у Красилівсьня «Заслужений працівник промисловості
кому філіалі заводу металовиробів, де згоУкраїни». У 2008 р. Петру Володимировичу
дом став старшим майстром.
вручили орден «За заслуги» ІІІ ст.
Упродовж 1972–1973 рр. служив у лавах
Його хобі — мисливство (має звання
Радянської армії. З 1973 до 1995 р. він празаслуженого мисливця України).
цював на Красилівському агрегатному
Дружина, Юлія Олександрівна, — теж
заводі. Тут пройшов шлях старшого інжевипускниця ХТІПО (1971). Разом вони
нера-технолога, начальника техбюро, завиховали сина Олександра та доньку Наступника начальника цеху з підготовки
талію.
виробництва, начальника інструментальЖиттєве кредо Петра Королюка: «Главного цеху, головного механіка, заступника
Петро Володимирович
ное, ребята, сердцем не стареть».
директора заводу.
з онуками Юлею та Максимом
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