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ародився 29 березня 1958 р. в с. Яланець Томашпільського району Вінницької області в сім’ї
колгоспників. Тож із дитинства звик до тяжкої праці, допомагаючи батькам. Майже щодня малий
Григорій бігав до колгоспу, хлопчику все ближчою ставала робота з тваринами, виникло бажання приносити
користь суспільству. Після закінчення школи він твердо
вирішив, що стане ветеринаром. Для здобуття вищої
освіти обрав Одеський сільськогосподарський інститут, який здавна славиться педагогами ветеринарного
профілю.
У 1975 р. юнака було зараховано на І курс інституту за
фахом лікаря ветеринарної медицини. Ще студентом він
зрозумів, що бути талановитим ветеринаром — це дар,
адже любов лікаря тварини відчувають, і, за потреби, можуть витерпіти найболіснішу процедуру.
У процесі навчання Григорій Павлович сформував
такі вкрай потрібні для майбутньої професії навички,
як наполегливість, послідовність, принциповість, відповідальність та вимогливість під час виконання службового обов’язку. Г. П. Сидорук зазначає, що педагоги
ветеринарного факультету альма-матер — справжні
професіонали. Вони зуміли донести йому всі тонкощі
надзвичайно важливого фаху, що не пробачає помилок,
оскільки будь-яка хиба може коштувати життя тварини.
Тому Григорій Павлович сумлінно ставився до практичних занять, ґрунтовно студіював теорію ветеринарії.
Після закінчення Одеського сільськогосподарського інституту, в 1980 р. Г. П. Сидорук розпочав трудову

Підсумкова колегія Держпродспоживслужби, 8 лютого 2018 р.

діяльність із посади завідувача Клембівської ветеринарної дільниці Ямпільського району Вінницької області.
У цій установі пропрацював зовсім недовго.
З 1981 р. служив у Збройних силах СРСР, а після демобілізації працював лікарем-терапевтом Кодимської
станції по боротьбі з хворобами тварин Одеської області.
Повернувшись на малу Батьківщину, у 1984 р. Григорій Павлович став заступником, а згодом — головним
лікарем ветеринарної медицини Ямпільського району
Вінницької області. За високий рівень професіоналізму
та сумлінне виконання обов’язків у 1997 р. Г. П. Сидорука призначили очільником служби ветеринарної медицини у Вінницькій області.
Завдяки виваженому підбору кадрів та організаторським здібностям Григорію Павловичу вдалося значно
посприяти покращенню епізоотичної ситуації в області та збагаченню матеріально-технічної бази державних установ ветеринарної медицини. Було побудовано
2 сучасно обладнані установи ветеринарної медицини
та зроблено капітальний ремонт у 34 закладах. У 2005 р.
реорганізовано 27 районних і 9 міжрайонних державних
лабораторій ветеринарної медицини з метою вдосконалення роботи лабораторно-дослідницької мережі.
Глибокі знання, самовіддана праця Г. П. Сидорука
і усвідомлення її важливості для суспільного життя країни, вимогливість до себе та підлеглих — все це стало запорукою підвищення авторитету служби ветеринарної
медицини.
У 2016 р. Григорія Павловича було призначено на
посаду начальника Головного управління Держпрод
споживслужби у Вінницькій області.
За безцінний внесок у галузь ветеринарної медицини
та вагомі здобутки на професійній ниві Г. П. Сидоруку
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник ветеринарної медицини України», нагороджено відзнакою
Міністерства аграрної політики України «Знак пошани»
та почесними грамотами Кабінету Міністрів України.
Григорій Павлович вважає, що людина в будь-який
період життя повинна дбати про своє здоров’я, підтримувати його. Тому намагається кожного дня займатися
плаванням і загартуванням.
Зауважує: «Кожне бажання нам дається разом із силами, необхідними для його здійснення».

244

4--

_.indd 244

04.07.2018 16:06:32

