Резюме
Посада:

Керівник

ФІБ:

Тютюшкін Ігор Миколайович

Дата народження:

01.06.1976 г.

Сімейний стан:

Одружений, двоє дітей

Місце проживання:
Освіта:
Навчальний
заклад
Вища освіта
КНУ ім. Т.
Шевченко,
економічний
факультет

Україна, м. Київ
Місцезнаходження
Київ,
Україна

Рік

Спеціальність

1998 Економіка
підприємства

Рівень
кваліфікації
Спеціаліст

Досвід роботи:
Контактна інформація
Період
для довідок про
Країна
організацію та посади
09.2013 Віце-президент,
Україна
по Громадська організація
тепері
«Асоціація
«Приватні
шній
інвестори України»
час
03.2010
по
тепері
шній
час
05.2000
- по
тепері
шній
час

-

ФОП Тютюшкін І.М.

Україна

-

Засновник і директор,
консалтингова компанія
ТОВ «Техекономоптім»
(ТЕО), (м Київ)

Україна

-

-

-

Коротка інформація про здійснювану
діяльності, яка має відношення до
призначення в проект
Співпраця з Міжнародними
фінансовими організаціями;
Розвиток інвестицій в альтернативну
енергетику та екологію;
Навчальний курс з залучення фінансування та взаємодії з інвестором.
Бізнес-тренер в області розробки і
реалізації інноваційних стратегій,
бізнес – моделювання та управління
проектами
Надання консалтингових послуг у
бізнес-плануванні, управлінні
проектами, інвестиційному та
інноваційному консалтингу, бізнесмоделювання, розробка стратегії;
Розробка бізнес-планів відповідно до
міжнародних стандартів з метою
залучення кредитних коштів Світового
Банку, Європейського Інвестиційного
Банку Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку, а також для
отримання кредитних коштів під
державні гарантії;
Співпраця з міжнародними та
вітчизняними кредитно-банківськими
установами з метою супроводу та

-

19992000

Засновник і начальник
відділу фінансового
проектування,
консалтингова компанія
«Ділова Українська
Експертиза» (м. Київ)

Україна

-

-

19981999

19971998
19961997

Начальник відділу
фінансового
проектування,
консалтингова компанія
«УкрБізнесКонсалтинг» (м. Київ)

Україна

Головний бухгалтер,
довірче товариство
«ХІТ-ТРАСТ» (м. Київ)
Розробник інвестиційних проектів, інноваційційний концерн
«Юнекс» (м. Київ)

Україна

-

Україна

-

-

-

захисту розроблених проектів;
Консалтинговий супровід проектів в
галузі водопостачання та очищення
стічних вод, опалення,
енергозбереження будівель, обробки
твердих побутових відходів та ін.
Розробка бізнес-планів з метою
залучення кредитних коштів
Європейського Банку Реконструкції та
Розвитку, а також для отримання
кредитних коштів для комерційних
підприємств;
Співпраця з міжнародними та
вітчизняними кредитно-фінансовими
установами з метою супроводу та
захисту розроблених проектів.
Розробка бізнес-планів з метою
залучення кредитних коштів
Європейського Банку Реконструкції та
Розвитку, вітчизняних кредитнобанківських установ;
Розробка стратегії розвитку
комерційних підприємств.
Бухгалтерський, фінансовий облік та
довірче управління цінними паперами.
Розробка бізнес-планів з метою
інвестування.

Досвід в розробці техніко-економічних обґрунтувань і маркетингових досліджень з
метою розвитку інвестицій:
Пері
№
Місто
Проект
Резюме
од
м.Переяслав
Мета – придбання нетелі (племінну худобу)
Проект розвитку і кормозбиральних комбайнів;
1 2001 Хмельницьк
племінного
Ініціатор – агрофірма «Славутич»;
ий, Київська
тваринництва
Джерело фінансування – АКБ «Правексобласть
Банк».
Проект організації Мета
–
придбання
сировини
та
с.
виробництва і
допоміжних матеріалів;
Гоноровка,
переробки
Ініціатор – ТОВ «Промінтерсах»;
2 2002
Вінницька
цукрових буряків Джерело фінансування – АКБ «Правексобл.
на Гоноровському Банк» та АППБ «Аваль».
цукровому заводі
Переробка тома- Мета – будівництво та придбання
тів в томатний
обладнання з виробництва томат-пасти в
м. Ізмаїл,
3 2003
концентрат в
асептичній упаковці;
Одеська обл.
асептичній
Ініціатор – ТОВ «Петрол»;
упаковці
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».

Камя’нкаДніпровська,
Запоріжська
обл..

4

2004

5

Андрушовка,
2004 Житомирська
обл..

Збільшення
потужностей
консервного
заводу та
вирощування
власних овочів
Збільшення
потужностей
підприємств та їх
освоєння

6

2005

м. Херсон

Збільшення
потужностей
підприємств по
перевальці та їх
освоєння

7

2004
2006

м.
Хмельницьк
ий

Збільшення
потужностей
агропідприємств
та їх освоєння

8

2005

м.
Мелітополь,
Запоріжська
обл..

Збільшення
виробничих
запасів сировини

9

2005
2006

10

2006

11

12

2007

2008

Гуляйполе,
Куйбишев,
Дніпропетро
вська обл..
с. Нові
Петрівці,
Київська
обл.

Збільшення
потужностей
сирзаводів
Будівництво
хлібзавода

м.
Золотоноша,
Черкаська
обл..

Будівництво
заводу по
виробництву
концентрованого
соку і пюре

Хмельницьк
а обл.

Будівництво
елеваторів та
комплексів по
заготівлі молока

Мета – придбання обладнання та
поповнення обігових коштів;
Ініціатор – ТОВ «Солоха»;
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета – придбання обладнання та
поповнення обігових коштів;
Ініціатор – ГК «Альянс»;
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета – будівництва ємностей елеватора,
олійноекстракційного заводу з переробки
насіння соняшнику, а також власного
причалу і вантажного флоту;
Ініціатор – ГК «WJ»;
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета – реконструкція хлібозаводу з метою
зниження
собівартості
продукції;
будівництво млинарського комплексу;
створенню свинокомплексу з елеватором
та комбікормовим заводом; придбанню
парку МТС;
Ініціатор – ГК «Стіомі-Холдинг»;
Джерело фінансування – Укрексімбанк.
Мета – будівництво складу та закупівлю
насіння соняшнику для виробництва
соняшникової олії і шроту, з метою
забезпечення резервів сировини в період
міжсезонного росту цін і його дефіциту;
Ініціатор – ГК «Олком»;
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета – модернізації обладнання з
виробництва сирів і масла;
Ініціатор – ГК «Сирград»;
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета
–
заводу
з
виробництва
хлібобулочної продукції;
Ініціатор – ТОВ «Хлібні інвестиції»;
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета – будівництва заводу по виробництву
концентрованого соку і пюре в асептичній
упаковці, по переробці плодово-ягідного
та овочевого сировини;
Ініціатор – ГК «Украгроінвест»;
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета – приймання, доробки та зберігання
сільськогосподарської
продукції,
і
обладнанням для заготівлі молока, його
зберігання та переробки;
Ініціатор – НАК «Украгролізинг»;
Джерело фінансування – Укрексімбанк.

13

2012

Київська
обл..

14

2012

м. Київ

15

2013

Київська
обл..

16

2014

Росія

17

2015

м. Дніпро

18

2016

м.
Запоріжжя

2017

Кіровоградс
ька,
Микоаївська
обл.

19

Мета – будівництво мережі зерносховищ;
Ініціатор - «Група ТАКО»;
Джерело фінансування – Ощадбанк.
Мета – проект будівництва готелю на 80
Будівництво
номерів + 10 сьютів в центрі м Київ;
готелю
Ініціатор – БК «БИКОМ»;
CITYHOTEL
Джерело фінансування – ВТБ Банк.
Мета – проект будівництва Торгового
Будівництво
центру в м. Бориспіль з рестораном
Торгового центру МакДональдс та супермаркетом Білла.
«Парк Таун»
Ініціатор – ТОВ «БИОПРОМ»;
Джерело фінансування – ПроКредит Банк.
Розвиток
Мета – проект будівництва котеджного
гірськолижного
містечка з готельним комплексом.
курорту «Червона Ініціатор – ІК «Династія»;
поляна»
Джерело фінансування – Інвестор.
Мета – проект реконструкції об’єктів
Реконструкція
теплопостачання.
об'єктів
Ініціатор – КП «Дніпротеплоенерго»;
теплопостачання
Джерело фінансування – Світовий Банк.
Мета – проект енергоефективних заходів у
Реалізація
системі теплопостачання.
енергоефективних Ініціатор – Концерн «Міські теплові
заходів
мережі»;
Джерело фінансування – USAID.
Оцінка
Дорожня
карта
до
вдосконалення
управління
управління фінансами та бюджетного
фінансами в
планування 31 ОТГ в Харківській,
об’єднаних
Дніпропетровській,
Херсонській,
територіальних
Кіровоградській
та
Миколаївській
громадах
областях
Будівництво
елеваторів

Знання іноземних мов: російська, українська, англійська, німецька
Інші навички, робота з комп'ютером, ПО: MS Windows, MS Office, 1С, Project Expert
Контактна інформація: електронна пошта: teo-credit@ukr.net, моб.тел: (067) 443-6385.

