УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VI скликання
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2011 року № 336
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2001 року
№ 2541-ІІІ «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України» (зі
змінами), подання виконавчого комітету Мукачівської міської ради обласна
рада в и р і ш и л а :
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Романюка Івана Васильовича, пенсіонера, члена Закарпатської
організації Національної спілки художників України, Почесною грамотою
Верховної Ради України за високий професіоналізм, майстерність, вагомий
особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва краю та активну
громадську діяльність.

Голова ради

І. Балога

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я, по батькові РОМАНЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби пенсіонер, член Закарпатської організації
Національної спілки художників України
3. Число, місяць, рік і місце народження 14 травня 1942 року в селі
Кутище Тлумачського району Івано-Франківської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність позапартійний
7. Освіта вища, Мукачівське педагогічне училище в 1965 році; ІваноФранківський педагогічний інститут, 1978 рік; Московський народний
університет, факультет станкового живопису
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10. Домашня адреса Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Сороча,137,
тел.:(03131) 5-03-55
11. Загальний стаж роботи 40 років
12. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи
Романюк Іван Васильович після закінчення Московського народного
університету працював викладачем малювання в Мукачівському педагогічному
училищі. Брав активну участь у загальноміських виставках творчих робіт
художників міста.
У 1996 році Іван Васильович організував свою першу персональну
виставку. З 2002 року розпочинає серйозну роботу над підвищенням свого
фахового рівня. У цьому ж році бере участь у виставці художніх робіт
«Мальовнича Україна» в м.Києві. У 2004 році відбулась друга персональна
виставка – презентація творчих робіт Романюка І. В. у м.Ужгороді, як
претендента до вступу в члени Національної спілки художників України. У
цьому ж році був прийнятий у члени Національної спілки.
Іван Васильович – художник різноплановий. У його доробку – низка
пейзажів, своєрідні натюрморти, символічні композиції та панорамні полотна.
Він завжди в пошуках нового, сміливо експериментує. Для його робіт
характерна глибока народність, природність. Постійно працює над
підвищенням свого творчого рівня, є учасником всеукраїнських та
міжнародних мистецьких пленерів.
Романюк І. В. має заслужений авторитет серед колег по роботі, плідно
співпрацює з професійними та самодіяльними художниками, майстрами
народно-прикладного мистецтва.
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,
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почесними грамотами Закарпатської обласної ради, управлінь культури та
освіти обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Мукачівської
міської ради.
Кандидатура Романюка Івана Васильовича представляється до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.
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