
РЕЗЮМЕ 

Іванов Анатолій Іванович 
Освіта                                                Прорізна, 22, кв. 8,  м. Київ 
 тел. +38 067 503 09 10 ∙ эл. почта: ameliora5030910@gmail.com 

               1984-1986                   Тюменське  вище  військове  інженерно-командне училище ім.. генерала 

Прошлякова     

               1996                            Практичний курс менеджменту на АЕС, м. Гольфеш, Франція 

               1995-1999                   Курси з підвищення кваліфікації топ-менджерів компанії Thomson СSF, 

Франція 

               2001-2003                   Дніпродзержинський державний технічний університет, економіст-менеджер 

              Наукові праці         Навчальні посібники: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 

«Банківський менеджмент» - 1998 

Досвід роботи 

           1987-1989                 Директор СП «Элис Лак» м. Москва 

           1989-1990                 Голова кооперативу «Лабіринт», м. Дніпродзержинськ 

           1990-1993                 Президент комерційної фірми «Супер Маркетинг», м. Дніпродзержинськ 

           1993-1995                 Директор спільного україно-американського підприємства «Амитана» Сша, 

Сан-Франциско 

           1995-1999                 Керівник проектів групи Thomson СSF– SYSECA -  Ameliora, Франція, Париж 

(радник директора «Укрзовнішхімпром» Україна, м. Київ 

           1999-2000                 Радник Міністра транспорту України 

                                             Заступник директора  ДП «Укрзовнішхімпром» з зовнішньоекономічних 

зв’язків м. Київ. Звілнений у звязку з ліквідацією підпрниємства 

«Укрзовнішхімпром» на базі якої було створено ДП 

«Укрхімтрансаміак». 

           2001-2004               Директор представництва французької компанії «Ameliora» в Україні,             

м. Києва  

           2004                        Директор з зовнішньоекономічних зв’язків ДП «Укрхімтрансаміак» м.Київ. З 

якого був звільнений у результаті рейдерського захоплення 

«донецьким кланом» 

           2004-2008               Директор представництва французької компанії «Амеліора» в Україні,                 

м. Києва 

           2008                        Директор «Інтерлогістик центр» Україна, м. Київ 

                                           Аспірант  Університет економіки та права «КРОК», економічна безпека 

суб’єктів господарської діяльності. 

 

 

      Професійна діяльність  

 
Створення одного з перших спільних підприємств з іноземними інвестиціями з виробництва целюлози 

на Архангельському ЦПК  - 1988р. 

Перша комерційна фірма, що забезпечила вихід на світовий ринок коксохімічного сульфату амонію та 

пекової смоли українського виробництва – 1991р. СП « ПОЛІКОМ» 

до складу якого входило 13 Коксохімічних заводів. 

Створення СП "Укрвнештрейдинвест",  перше у Україні потужне підприємство   з іноземними 

інвестиціями, яке виробляло мінеральні добрива на експорт. 

Розробка і впровадження системи довантаження суден на рейді, порт Херсон. 

Відновлення коопераційних зв’язків між Яворівською та Роздільською ДГХП «Сірка» з виробництва 

сірчаної кислоти та міндобрив – 1993р. Підземна добича рідкої сірки 

та глибока переробка на підприємствах України. З подальшим 

експортом продукції. 



Впровадження технології утилізації фосфогіпсу і виробництва з нього гранульованого ВАС на 

Роздільському ДГХП «Сірка» - 1994р.Технологія розроблялася за 

власні кошти і з моєю участю. 

 

    Підготовка та реалізація проекту з продовженням терміну експлуатації  ядерних реакторів на 20 

років Ровенської АЕС,  монтажу системи безпеки та радіаційного контролю ядерних реакторів 
першого та другого  блоку, проект такої системи для блоків 3 і 4  – 1995-1999рр.  Для початку цього 

міжнародного проекту, мені довелося переконати, а потім брати участь у розробки, лобіювання, та 

прийняття   З А К О НУ  У К Р А Ї Н И  

        Про приєднання України до Віденської конвенції про  

            цивільну відповідальність за ядерну шкоду.  
А в подальшому переконати Прем ер – Міністра України особисто підписати  

Віденську конвенцію  о гражданській відповідальності за  ядерний ущерб в 1997 року   

    ( Звідний текст Віденської конвенції о громадянської відповідальності  за ядерну шкоду від 

21травня 1963 року с поправками, внесеними Протоколом ( 951_003 ) від 12 вересня 1997 року). Без 

цього підпису, жодна з іноземних компаній, працюючих з АЄС, не давала згоду на роботу з 

Українськими АЄС.  

 

  Розробка та  підготовка проекту єдиної інформаційно-облікової системи з управління енергетичним 

простором України  - 1997р. 
Розробка проекту системи контролю та оперативного управління всіх АЕС України зі створенням 

сучасного кризового центру в м. Київ, а також навчально-

тренажерного центру для операторів АЕС – 1999р. 

Розробка, спільно з компанією Volvo, концепції створення в Україні двигунів для транспорту,  

швидкісних вагонів для залізниці, а також системи управління 

рухом – 2000р. 

Розробка проекту терміналу LNG, а також суден для перевезення LNG та аміаку, інвестиційний 

проект « MTO»  , а також переробка бурого вугілля в синтез газ для 

подальшого використання в хімічної та нафтохімічної галузі   -2000-

2016рр. 

Розробка програми виходу України з кризової ситуації. Програма містить в собі всі необхідні реформи, 

економічні та соціальні запобіжники, розрахунки, та єдину 

концепцію розвитку Держави. Програма містить в собі 

найуспішніший досвіт розвинутих Держав, з урахуванням 

українського менталітету, та специфіки Української Державності.  В 

Програмі є відповіді на всі виклики суспільства, економіки 

Державного управління, та участі ДЕРЖАВИ в цьому процесі.  

 

Особисті данні                         Дата народження  09.11.65 

Іноземні мови: французький, англійський 

Національність: українець 

Громадянство: українець 

                                            Маю :Social Security Card(USA), Carte de Commercant (France), 

Маю нерухомість в Парижі. 

   Сімейний стан: одружений , двоє дітей. 


