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Засновник, інженер-землевпорядник
та інженер-геодезист ПП «Меридіан 72»

Н

ародився 20 лютого 1976 р. в м. Горлівці Донецької області. Батьки, Михайло Георгійович
і Тетяна Федорівна Іванови, сьогодні перебувають на заслуженому відпочинку.
Висловлює абсолютну переконаність, що «Земельні відносини» — найкраща спеціалізація. А, за
словами Г. М. Іванова, якщо є земельні відносини,
хтось повинен їх впорядковувати. Він щиро радіє, що
під час вибору майбутньої професії вирішив вступати
на факультет землевпорядкування Одеського сільськогосподарського інституту, де навчався протягом
1993–1998 рр. У цьому вищому навчальному закладі
отримав безцінний багаж знань, умінь і навичок, які
активно використовує досі, у повсякденній професійній діяльності.
Майстерним педагогам альма-матер Геннадій Михайлович безмежно вдячний за високоякісну вищу
освіту, міцну підтримку та велике бажання допомагати
у важких ситуаціях. Завдяки сприянню викладачів
студенти розуміли, що спроможні виконати будь-яке
завдання.
Випускники ОСГІ й тепер мають змогу спілкуватися зі своїми педагогами, отримувати консультації,
відчуваючи міцну підтримку інститутських батьків.
Такі речі надають Г. М. Іванову переконання в тому,

що свого часу він обрав правильний шлях і пишається,
що не зрадив вибору.
Улюбленими викладачами називає Олену Юріївну Власову та Геннадія Федоровича Решетнікова,
оскільки завжди із задоволенням відвідував їхні
заняття із землевпорядного проектування та геодезії.
Фахову стежину розпочав у 1998 р. після успішного
закінчення Одеського сільськогосподарського інституту, зокрема працював інженером-землевпорядником
у ДП «Інститут землевпорядкування». Упродовж 2003–
2005 рр. обіймав посаду начальника відділу землевпорядкування та геодезії ДП «Укрпівденбудрозвідування».
Тоді ж заснував ПП «Мерідіан 72», в якому донині працює, надаючи послуги у сфері землеустрою та геодезії.
У 2016 р. проходив курси підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників.
Є членом Всеукраїнської спілки сертифікованих інженерів-землевпорядників.
Захоплення Геннадія Михайловича — пасіка. Його
мета — розвити пасіку аборигенних порід на Одещині.
Виховує двох діточок: доньку Софію та сина Михайла — учнів 6-го та 9-го класів Одеської середньої
школи № 13. Михайло вподобав професію батька і має
намір піти його шляхом.
Життєве кредо: «Покращуй місце, де живеш».

Геннадій Михайлович Іванов під час захисту диплома,
1998 р.

Виконання геодезичних робіт у с. Фонтанка Лиманського району
Одеської області
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