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Кандидат технічних наук, доктор географічних наук,
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заслужений діяч науки і техніки України

Н

ародився 12 серпня 1949 р. у с. Рокитне Нововодолазького району Харківської області. Завершивши
навчання в Харківському механіко-технологічному
технікумі та службу у лавах Радянської армії, у 1970 р. вступив до Харківського ордена Леніна політехнічного інституту
ім. В. І. Леніна на енергомашинобудівний факультет, який
закінчив з відзнакою у 1976 р. Після кількох років праці на
інженерних посадах заводу тракторних самохідних шасі,
протягом п’яти років Анатолій Володимирович успішно
очолював профспілковий комітет заводу.
З 1986 р. А. В. Гриценко працював у природоохоронній
сфері — заступником і начальником Харківської обласної
інспекції по охороні природи, першим заступником начальника Держуправління охорони навколишнього природного
середовища Харківської області. У 1991 р. Анатолій Володимирович успішно захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата наук, а в 1994 р. — доктора наук.
У 1995 р. йому присвоєно вчене звання професора.
У 1996 р. А. В. Гриценко очолював Український науковий центр з охорони вод, який надалі реорганізовано
в Науково-дослідну установу «Український науководослідний інститут екологічних проблем», директором якої
працює і понині. В період з 2001 по 2006 р. Анатолій Володимирович обіймав посади заступника державного секретаря Мінприроди України та заступника міністра екології
та природних ресурсів України.
Очолювана А. В. Гриценком науково-дослідна установа є однією з провідних наукових організацій у системі
охорони навколишнього природного середовища України.
Його заслуги на високій державній посаді гідно оцінені
державою. У 2002 р. Анатолію Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2004 р. він нагороджений медаллю «За працю та
звитягу». Крім того, А. В. Гриценко проводить плідну науково-педагогічну діяльність. Під його керівництвом захищено низку докторських і кандидатських дисертацій.
У вільний час надає перевагу полюванню.
Одружений, має доньку і двох онучок.

PhD in Technical Sciences, Doctor of Geographical
Sciences, Academician of Ukrainian Ecological Academy,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

H

e was born on August 12, 1949 in Rokytne village of Nova Vodolaha district, Kharkiv region.
After his studies at Kharkiv Mechanic-Technological College and military service at the Soviet Army in
1970, he entered the Power-Engineering Faculty of Kharkiv
Polytechnic Institute named after V. I. Lenin and graduated
from it with honour, in 1976. He worked for several years as
an engineer at the Tractor Plant which produced self-propelled chassis; later he was engaged in trade-union activities being the trade-union committee leader at the plant for
the next 5 years.
In 1986, A. V. Hrytsenko was employed as an Assistant
Head and the Head of Kharkiv Regional Inspection in nature
protection, the First Assistant Head of the Kharkiv Region
State Department for environmental problems. In 1991,
A. V. Hrytsenko presented his dissertation and obtained the
PhD academic degree, and in 1994 — a doctoral degree after
presenting his doctoral dissertation. In 1995, he was awarded
the academic status of Professor.
In 1996, A. V. Hrytsenko was the Head of the Ukrainian
Research Centre of Water Resources Conservation on the
bases of which the research institution «Ukrainian Research
Institute of Problems in Ecology» later was established. He
has been its Director since then. In 2001–2006 years Anatolii Volodymyrovych worked as the State Secretary’s Deputy
at the Ministry of Ecology and the Deputy Minister of Ecology
and Natural Resources of Ukraine.
The research institution with A. V. Hrytsenko at its head is one
the leading positions in the environment protection in the country.
His achievements were highly appreciated by the state and
Anatolii Volodymyrovych was awarded the title of «Honored
Worker of Science and Technology of Ukraine» (2002) and the
medal «For Work and Devotion» (2004). Besides, A. V. Hrytsenko is involved in fruitful research and educational activities.
A number of doctoral and PhDs dissertations have been presented under his guidance.
He enjoys hunting during the rest. He is married and has
a daughter and two granddaughters.
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