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Громадянина Канади Ігоря Ґаука  

відзначено державною нагородою України 
 

Указом Президента України від 23 серпня 2011 р. №844/2011 за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, популяризацію 

її історичної спадщини і сучасних досягнень та з нагоди 20-ї річниці незалежності 

України було нагороджено медаллю «За працю і звитягу» професора 

Альбертського університету, керівника медичного проекту «Освіта» Ігоря 

ҐАУКА. 

 

Відзнакою Президента України - медаллю «За працю і звитягу» нагороджуються 

за вагомий особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, 

соціально-культурної, військової, державної, громадської та інших сфер 

діяльності, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов'язків. 

 

Інформація про відзнаку подається нижче. 
 

– 30 –  
 

 

За додатковою інформацією звертатися: 

Олена Захарова 

Посольство України в Канаді 

Тел.: (+1-613) 230-2961 дод. 105 

press@ukremb.ca; http://www.ukremb.ca 

 

Увага! 

Ознайомитися з даним повідомленням Ви можете в мережі на веб-сайті Посольства України 

в Канаді  за цим посиланням: http://www.ukremb.ca/canada/ua/news/detail/66012.htm  
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Відзнака Президента України –  

медаль «За працю і звитягу» 

 

Відзнакою Президента України - медаллю "За працю і звитягу" 

нагороджуються за вагомий особистий внесок у розвиток 

економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, 

державної, громадської та інших сфер діяльності, багаторічну 

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків. 

 

Нагородженому медаллю "За працю і звитягу" вручається медаль і 

посвідчення до неї. 

 

Нагородження медаллю "За працю і звитягу" здійснюється 

Указом Президента України. 

 

Медаль "За працю і звитягу" носять з лівого боку грудей. 

 

 

Опис відзнаки Президента України - медалі "За працю і звитягу"  

 

Відзнака Президента України - медаль "За працю і звитягу" виготовляється зі 

срібла і має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі у центрі - 

малий Державний Герб України в обрамленні декоративного вінка з колосків 

пшениці та дубового листя. Поле щита малого Державного Герба України залите 

синьою емаллю.  

 

На зворотному боці медалі - напис у чотири рядки "За працю і звитягу". Всі 

зображення і напис рельєфні. Медаль має випуклий бортик. 

 

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, 

обтягнутою стрічкою. Нижня частина колодки декоративна, фігурна. Розмір 

колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки - застібка 

для прикріплення медалі до одягу.  

 

Стрічка медалі "За працю і звитягу" шовкова муарова зі смужками зеленого і 

малинового кольорів (по 10 мм) та синьою і жовтою смужками (по 2 мм) з боків.  

 

Планка медалі "За працю і звитягу" являє собою прямокутну металеву пластинку, 

обтягнуту стрічкою. Розмір планки: довжина - 24 мм, ширина - 12 мм. 


