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Біографічна довідка делегованого представника ЯСП  

для участі в установчих зборах щодо формування 

Громадської ради при Держатомрегулювання 

Захарова Володимира Георгійовича 

 
         Захаров Володимир Георгійович, виконавчий директор об’єднання «Ядерний страховий пул», 

працює у сфері енергетики з 1961р., а у страхуванні в енергетиці з 1999 року, з 2003 р. генеральний 

директор об’єднання «Ядерний страховий пул», на посаді виконавчого директора ЯСП – з жовтня 

2011 року. 

  Громадянин України, 19 грудня 1943 року народження, народився у м. Сухий Лог 

Свердловської області, Росія. Позапартійний.  

Освіта вища, у 1966 році закінчив Уральський політехнічний інститут ім. С.М. Кірова за 

спеціальністю проектування і експлуатація атомних енергетичних установок та отримав кваліфікацію 

інженера-теплоенергетика.  

Володіє українською, російською і англійською мовами. 

  Нагороджений: 1980 рік – орден Трудового Червоного Прапору,   

                                       1986 рік – орден «Знак Пошани».  

Неодноразово нагороджувався Подяками, Почесними грамотами, відзнаками.  

Станом на  01 березня 2021 року має загальний стаж роботи 60 років 3 місяця, з них стаж 

державної служби та служб в органах місцевого самоврядування – 38 років 6 місяців.  

       Адміністративних, дисциплінарних та інших стягнень не має. 

Одружений, має двох синів. 

Трудова діяльність: 

1961р. – слюсар, монтажна ділянка тресту «Центренергомонтаж» Белоярської АЕС; 

1961 - 1967 р.р.  – студент Уральського політехнічного інституту; 

1967 - 1971 р.р.  - старший інженер, Концерн Турбобудівництва; молодший науковий працівник, 

Уральська філія АН СРСР 

1971-1973 р.р.  - секретар Свердловського МК ВЛКСМ; 

1973-1987 р.р.  – від інженера до заступника генерального директора Білоярської АЕС; 

1987-1994 р.р. – начальник управління дозиметричного контролю НВО «Комбінат», заступник 

генерального директора ВО «ЧАЕС»; 

1994-1997 р.р.  – перший заступник генерального директора, АТ «ТТП»; 

1997-1999 р.р. – виконавчий директор з персоналу, НАЕК «Енергоатом», заступник генерального 

директора із соціальних питань, ЧАЕС ; 

1999 – 2003 р.р. -  виконавчий директор департаменту страхування в енергетиці, СК «Кредо-Класик» 

2003р. по вересень 2011р. – генеральний директор, об’єднання «Ядерний страховий пул»  

з червня 2011р. по червень 2014р.- член Комітету із загальних питань (General Purposes Committee, 

GPC), керівного органу міжнародної пулінгової системи  

З жовтня 2011 по теперішній час – виконавчий директор, об’єднання «Ядерний 

страховий пул»  
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