
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  

ВИНОГРАДОВА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА 

Народився 3 серпня 1956 року в м. Горлівка Донецької області. 

Громадянин України 

Освіта вища: у 1978 році закінчив Донецький політехнічний інститут, інженер-математик. 

Закінчив аспірантуру при Київському інституті автоматики (1989-1992, заочно) за фахом  

«АСУТП».  

З 1978 по 1986 рік працював інженером-технологом СКТБ (АСУТП) КПО «Електронмаш».   

З 1979 по 1981 року проходив службу у збройних силах. Маю звання капітана запасу.  

З 1986 по 1992 рік працював в Київському Інституті Автоматики. За цей час був тричі 

переатестований на посаді наукового співробітника. 

З 1992 року на державній службі в структурах з питань міжнародної технічної допомоги, був  

директором координаційного бюро програми Тасіс. Входив до складу міжнародної тендерної 

комісії з будівництва «Укриття-2» на 4-му блоці ЧАЕС. Був представником від Уряду 

України в Координаційній групі G-24 з ядерної безпеки, Брюссель (DG-XI, NUSAC). 

З 1995 по 1998 рік працював експертом в програмі моніторингу проектів технічної допомоги 

Україні. Займався проектами в секторах ядерної безпеки, енергетики та наукового 

співробітництва. 

З 1998 по 2001 рік працював менеджером по Україні з розвитку бізнесу компанії АЕА 

Тechnology (Великобританія) в секторах ядерної та традиційної енергетики, екології та 

наукового співробітництва. Компанія була членом енергетичної асоціації Україна – 

Великобританія. 

З 2001 по 2013 рік працював старшим експертом в програмі моніторингу Європейського 

Союзу. За цей час мав постійні контакти з провідними установами та компаніями, які 

працюють в сфері ядерної енергетики та ядерної безпеки, як в Україні так і в країнах ЄС, з 

Європейською Комісією, МАГАТЕ, Спільним науково-дослідним центром (JRC). Був 

залучений до моніторингу та оцінки міжнародних проектів в Україні, Білорусі, Молдові, 

Грузії, Латвії, Естонії, Бельгії, Нідерландах, Йорданії, Бразилії та Китаю. 

З 2015 по 2018 рік був експертом в Міжнародному дослідницькому центрі запобігання 

наслідків радіаційних, хімічних, біологічних і ядерних загроз. 

З листопаду 2018 року працюю на посаді керівника проектів і програм, а з грудня 2020 року є 

заступником генерального директора Асоціації «Український ядерний форум»  

Контактна інформація: 

01033, Київ, вул. Жилянська, 59, оф. 208 

Робочий телефон/факс: (044) 234 33 99, мобільний: 067-446-15-94 

e-mail: vinogradov@atomforum.or.ua або nick.vinogradov@ukr.net  

 

                                                                                                     Виноградов М. А. 

mailto:vinogradov@atomforum.or.ua
mailto:nick.vinogradov@ukr.net

